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Obnova v hlavě i v údech.
(16). Zonečnějsme v novém roce! Stihlo

nás to loni mnoho ran a neštěstí tak, že bez
lítosti přešli jsme práh roku starého, abychom
s nastávajícím rokem počali znova chatě pra
covati ua národa roli dědičné. Přec však jednu
zkušenost s sebou jsme vzali jako odkaz léta
minulého, jenž nám všem připomíná starou
pravda: reformaci či obnovu v blavě i údech,
a to v rodinách, v spolcích a obcích.

Hlavou rodin jsou otcové 8 matkami,
jejich údy pak jsou dítky, synové a dcery.
Odkad to jen, že v některých rodinách je zle?
A přec je tam dosti zdraví, hojně jmění, ba
často i nadbytek! Nerí tam pokoje, protože
tam není dobré vůle. V hlavě je nepořádek,
v údech jest rozháranost. Či je to pořádek,
kdož manželé, kteří si před oltářem slíbili
láska, věrnost a trpělivost až do smrti, na
jednou začínají na sebe nevražiti a když zrovna
proklínají ten okatažik, v němž se poprvé
seznali? Ať je to kdokoliv, princ nebo prin
cezna, je to nepořádek, ba zlořád, když se
svatokrádežně ruší základ spořádané rodiny,
posvěcený svazek manželský, který smí bez
trestně zrušiti pouze smrt! Ký div, že i v Ú
dech rodiny to vře a že mezi sourozenci není
upřímuosti, svoznosti a vzájemné lásky! A
přec jak jinačeji by všemu bylo, jak často i
ráj, ba na Čas i nebe na zemi by bylo. kdyby
celou společnost rodinnou pronikal řád Kri
stův! Jencm chtíti, říkával sv. Tomáš Akvin
ský, jenom chtíti, a s pomocí Boží vše se po
daří. I v rodinách katolických zavládne zas
pokoj, štěstí a požehnání, “jen kdvž každá ta
ková rodina v hlavě iúdech bude míti dobrou
vůli: vždy a ve všem říditi se příkazy Božími
i církevrimil

Ale též ve spolcích některých jest potřebí
obnovy v hlavě i údech. Především nechť jeví
se čilý život v rozmanitých našich jednotách
a to hlavně v poučování a vzdělávání jejich
členů. Představaní i členové ať jsou za jedno.
Když nám Pán Bůb zdraví a sílu dá, přičiňmež
se, prve než všecko nestatečností a mdiobou
padne a klesne. Bedlivým, pracovitým a dobré
rady užívajícím lidem všecko se dařía šťastně
Bevede. Kdož se na lenost, zahálku a nedbalost
oddal — nadarmo se Bohu modlí a pomoci od
něho žádá; hněvá se Bůh všude na takového
u má ho v nenávisti. A proto předsedové sami
nejprv konejte své povinnosti, a čiňte to, co
náleží vaši bedlivosti, pilnosti a stálosti. Vždy
jen na paměti míti: Budeš li zaháleti, žádný
svatý umění do tebe nevdechne| A čeho sám
nemáš, jinému nedáš! Pakli zavládne horlivost
v hlavě, bude i v členech, a radost bude vše
obecná. Jsmeť v začátcích, nemáme skoro ni
koho pro sebe leč Boha. A byť nás i málo
bylo, co da tom; jenom když je svornost.
mužnost, jednota! A pak ještě něco. Nikdo ať
není soběhrd! A nikdo mladý nechť nepohrdá
starším a opět starší mladšíml

Posuzajme pracovníka ve dle jeho let,
ale dle jeho zdatnosti a rozhledu. Na každé
místo budiž postaven ten, kdo se tam hodí a
kdo má také schopnosti své místo zastávati.
Kdo pracovati chce, budiž ve spolkovém životě
vítán. Starší nebuďte žárlivi na mladší síly;
mladší nepodceňajte rozvážlivý postup starších.
Ve společnosti lidské musí to býti jako u do
brého vozu, jenž má 4 kola i brzdu. Mladší
přinášejí do společné práce nadšení a vzlet,
jsou koly vozu. Starší svými zkušenostmi adr
žají postup ve stejnoměrném chodu, brzdí.
Chybuje proto starší, jestliže neradně sleduje
rašnou činnost mladších pracovníků. Nespra
vedlivě soudí mladší, jestliže rozvážný krok

. starších prohlašuje ihned za neschopnost a
pobodlí. :

Proto pryč 8 šalboú, klamem, podvodem,
nepoctivostí! Jinak běda! Marno podepírat,
co se držet nedá! Bude-li v těch kosích ná

prava v spolcích konána v hlavě i údech, poročíme šťastně mnoho ku předa v tomto roce.
Též v našich obcích nejedněch jest žá

doucí obnova v hlavě 1 údech, má li národ
býti v tomto roce a později šťastnější. Říká
se: Praha je hlava království. A jak to tam
vypadá? Ještě tam jakýs chaos v hlavě i ú
dech, jak lze souditi z minulých voleb. Avšak
to už není tak zlé, jako za časů Veleslavíno
vých, kdy příslovím bylo: Města Pražská sa
mým ne-řádem stojí, a jak v nich řád býti
počne, ihned zahynouti musejí. Jen když z té
doby přechodní, z té směsice povstine zas
nová, zlatá hlava království českého. Kéž jen
brzy tam nahoře dobrým příkladem se začne,
a kéž i jiné obce všade dobrý příklad násle
dují, v hlavě i údech! Pak zajisté vzejde ji
třenka lepší budoucnosti celé vlasti!

Trojí tato obnova v rodinách, spolcích i
obcích — ať tak díme zárukou jest lepších

časů, na něž stále ge těšíme všichni! Všaktřeba též, abychom 36 všichni 0 to přičinili,
abychom sami sobě nebyli v cestě.

Kdo sám sobě podrývá půdu pod nohama,
těžko jiného přesvědčí, že stojí pevně a že
jinému může býti prospěšen. Podnikněmež

vého, jeuž jedině může býti zárukou šťastného
nového roka.

Z pastýřského listu věnovaného
památce * ndp. biskupa Brynycha.

ALOISIUS FRÝDEK,
kapitularní vikář osiřelé diécese Královéhra
decké, vzkazuje důstojnému a velevnému du
chovenstvu i veškerýmévěřícím téhož biskup
ství pozdraven“te.. nožebnání ve jménu Páně.

„Kdo dá očím mým studnici slzí? neboť
hlas naříkání slyšen jest ze Síona. Vyveďte
oči mé slzu přes den i přes noc; neboť po
třením velikým potřena jest dcera lidu mého,
ranou přetěžkou náramněl“ (Jerem. 9. a 14.)
Tak, Nejmilejší, naříká v písmě svatém prorok
Jeremiáš nad spustošením chrámu Jerusalem
ského na hoře Sjon i celého města Jerusaléma,
jež nazývá dcerou lidu Israelského z dopuštění
Božího skrze nepřátele.

A podobně, Drazí Bratří a Sestry v Pánu
Ježíši, naříkají ode dne 20. listopadu tohoto
roku všickni věrní katolíci milé naší diécese
Královéhradecké, — ne sice, že by bylo vdi
écesi té něco skrze nepřátele spustošeno, ale
že z dopuštění Božího skrze smrt osiřel náš
velechrám v biskapském městě Hradci Krá

lovéhradecká diócese, jež jest jednou ze čtyř
církevních dcer vlasti naší České.

Ó jak se tu opět, což se i jindy stává,

myšlení má — myšlení vaše, ani cesty vaše
— cesty mé, praví Hospodin; neboť jako po
výšena jsou nebesa od země, tak povýšeny
jsou cesty máod cest vašich a myšlení má od
myšlení vašich.“ (Isaiáš 56.)

Měli jsme opravdu biskupa velikého, bi
skupa horlivostí apoštolskou skrz na skrz
prodchnutého, biskupa převzácnými dary Ducha
svatého bohatě nadaného, biskupa, věra, ouplně
podle srdce Božího. A biskup ten byl ještě
dosti mlád; vždyť teprv dokončeným věku
svého rokem šedesátým počíná býti člověk
starcem, a biskup náš neměl ještě let ani
sedmapadesát. Nuže — očekávali jsme proto
bezpečně, že — uzavíraje právě první desíti
letí svého biskupování a ukončiv spolu co do
visitací a udílení svatého biřmování prvou ob
jížďku rozsáhlé své diócese — šťastně pře
stoupí v dasítiletí drahé a, když jižz vlastního
názoru poznal veškeré jemu svěřené farnosti,
a ovečky jeho všechněch stavů i každého po
volání, sezuavše osobně jebo nejlepší úmysly,
jeho moudrost a dovednost, jeho výrmlavnost
a obětavost, jeho bedlivou o blaho jednotlivců,
vlasti, státu i národu pečlivost, jeho v pravdě
otcovskou lásku, více a více 8 dětinnou dů
věrou i oddaností k něma Inuly, že tím po
žehnaněji a tím zdárněji rozvine svou činnost
biskapskou. il

Jnserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek z poledne.

Ročník IX.

A ejhla — vzdor všemu toru očekávání,
vzdor všemu toma doufání — ten náš vroucně
milovaný Vrchní Pastýř, ten nyní již všeobecně
vysoce vážený uejdůstojnější biskup zermřell!

Proč se tak stalo? proč nám byl odňat,
když právě tolik a tolik dobrých nadějí v něho
se skládalo? — Neznáme k těm otázkám od
povědí jiných, nežli z písma svatého slov sv.
Pavla: „Nevyzpytatelní jsou soudové Boží a
nevystižitelny cesty Jeho (Řím. 11.),a svatého
Petra: „Pokořte se tedy pod tnocnou rukou
Boží, aby vás povýšil v čas navštívení, všelikou
péči svou uvrhouce na Něho, neb On má péči
o vás (I. Petr 5.), a starého zkušeného Juba:

dinu líbilo, tak se stalo; buď jinéno Hospo
dinovo pochváleno (Job. 1), a slov samého
Pána Ježíše: „Zdaliž neprodávají dvou vrabců
za penízek, a jedeu z nich nepadne na zem
bez vůle Otce vašeho v nebesích? i vaši vlas
sové na hlavě všickní sečtení jsou ; protož ne
bojte se: lepšíť jste vy nad mnoho vrabců!
(Mat. 10.) a slov žalmisty Páně: „Nezajde
žádný z těch, kteříž doufají v [Hospodina“.
(Žalm. 33.)

Tak, Nejmilejší, všemi těmito slovy písem
Božích těšme se v nynější osiřelosti své i ny!
Zesnulý náš biskup doufal zajisté v Hospodina,
řídě a spravuje se všude a ve všem podle
přikázaní Jeho; a proto není pochybnosti, že
nezašel; alebrž pevně a nezvratné se důvěřu
jeme, že přijal již Hospolin duší služebníka
svého dobrého a věrného do blaženosti nebuské
a že tak učiní v poslední neb soudný den 1
s jeho tělem; — povně,a nezvratné se důvě
řujere, že ani nám nedí Ilospodin, jelikož též
v Něho doufáme a Jeho vůli plniti sv suažínte,
zabynouti, a že i v přítomné ostřelosti naš!
zařídí to tak, aby, jako čteme v písmě svatám
(IL Mach. 15.) o duších zemřeleh. nejvyššího
kněze Oniáše a zemřelého proroka Jeremiáše,
že mnoho modlilý se za veškeren id svuj 1
za všecko měst) Jorusalém, aby podobně duše
dobrého našeho zesnulého biskupa modlila se
tam v nebesích za lid svůj zde na zvl, za
svá diecésány, za svou diočési, a vyprošovala
osiřelé diecési té zase biskupa noveho, biskupa
opět v pravdě apoštolského.

Jestiť dojista každé diecési potřebí tako
vého Vrchního Pastýře, kterýž mi s důstatek
veškerých k těm přečetným posvátným úkonutu
a k tornu nad míru důležitému vedení potřeb
ných a žádoucích ctností, vlastnosti a sil ducha
i těla, a tim více diecési naší, kteráž co do
počtu duší náleží k největším celého katolického
světa, čítajíc na půldruhého milionu katolíků,
mozi nimiž bydlí ještě více než sedmašedesát
tisíc jinověrců a přes pět set osob bez nábo
ženského vyznání. .

Pročež ovšemv této společné naší potřebě
k té prosicí duši zvěčnělého našeho biskupa
připojmež sei my všickuí, Nejmilejší, se spo
lečnou modlitbou svou, a to tim spíše, jelikož
na modlitbě společné spočívá zvláštní požehnání
a zaslíbeno jí bezpečnější vyslyšení; volat k
nám sám Syn Boží: „Jestliže by dva z vůs
svolili se na zemi 0 jakoukoli (dobrou) věc,
za kterouž by prosili i Staneť se jim od Otce
mého, kterýž jest v nebesích; neboť kde jsou
dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tuť
jsem já uprostřed nich“.') „Proste, a bude vám
dáno*.')

Ty! ó patronův zemí české nejpřednější a
největší, Václave! Vratislivem (obnovitelem slávy)
budiš a Čechům svým navrať slávu divnou! Opět
na to postaviž nás místo, z něhož vlastní nelečno«
stá a hříšnou zlohou jiných neb pozhlcbnictvím
mnohých nezusloužení jsme upudli, nejvěrnějí aš
do stoniní sloušíce Tobě t víře nejsvětější. i krá
lům! Ty národa našeho zášťito a podporo! Zahy
neme li, Tobě zahyneme! Od. nových obyvatelův,
marně bys očekával pocty té, kterouž Tě země
česká od tolika věkův velebí a miluje. Tudíž vpo
boře prosíce, toto opakujeme: Nedej zahynouti
nám 6 budoucím. Nerácíš li snad vyslechnout



kteří orodovali sa potomstvo své a v mb na
Tebe Medí! ©Svatý Václave, mučenníku Kristův,
ediný dědici semě české, oroduj sa nás.

Jesuita Bohuslav Balbín.

Obrana.
Vraťte nám matky! „Dostavíli se ne

arovnalosti, zklamání aneb odpor, tu káže mo
rálka, aby manželské spojení, jež stalo se tím
nepřirozeno a nemravno, bylo zrušeno“. Tak
vykládá své názorr o manželství předák socia
listický Bebel ve své knize „Žena“, která vyšla
již v několikátém vydání. Kniby s podvbnými
zvrácenými zásadami jdou ne dračku, mají dla
všeho přístup do nejvyšších kruhů, kdežto
slovo Boží v písmě sv. obsažené bývá na po
slední místo do koutka zakládáno. Tím se
stává, že zapomíná se na slovo Spasitelovo
„Co Bůh spojil, člověk uerozlučuj“ a provádí
se v praxi zhoubná nanka zvrácených lidí.
Mravnost na základě náboženském bodovaná
prohlašuje se za „klerikalismus“, sebezápor
považován za obmezování svobody jednotlivce.
Požívavost i těch nejnižších pudů prohlašuje
se za mravnost, kdežto odříkání prohlašuje
Be za nemravné pokrytectví. Pohlavní pod měl
by se dle "socialistických nauk státi středem
veškerého smýšlení i snažení lidstva. Poblav
nímu padu nemá prý nikdo odpírati, nechce-li
se prohřešovati těžce proti zákónům přírodním
a mravním. Tato nauka bezazdnó požívavosti
pronikla společnost naší doby a vynáší na ve
řejnost pohoršlivé skandály. Může-li matka 4
dětí a velikého království zapomenouti se k
vůli prchavéma citu na svou posvátnou přísahu
manželské věrnosti, může-li celé řadě dosud
snad kolísajících žen dáti špatný příklad k vůli
bezcharakternímu dobrodruha, pak ovšem lze
se právem obávati, že duchovní statky lidstva
jsou ve svrchovaném nebepečí.

Když byl Napoleon I. otázán, čeho jest
třeba ka povznesení osvěty národa, odpověděl:
Dobrých matek. Slovy těmi chtěl císař nazna
čiti, že francouzský lid má zapotřebí dobrého
vychování domácího, vedeného ctnostmi a roz
umnými ženami. Vzdělaná, cnostná žena má
nepopíratelně ©mocný umravňující vliv na
charakter svého muže a svých ditek. Mravní
stav národa řídí se tedy vlastně výchovou ro
dinnou, proto mravní vychování žen patří kn
důležitosti národní. Mravoč silná žena jest
nejlepší oporou duševní síly mužovy a nejlepší
zárukou mravně silného národního dorostu.

FEUILLETON..
Nový rok.

Píše J. S—a.
V

„Šťastný nový rok, příteli!«
+Děkuju srdečně; přeji Ti též, aby Tě pro«

vázelo v tomto novém roce Boží požehnání. Což
Ty se těch nových roků ještě něco dožiješl Vy
padáš stále kulatější a mladší.«

sNu a co z toho? Leda že bude ze mne
hezký nebožtík. Půjdeme stejně oba brzy tam,
odkud nikoho ven nepouštějí; jeden dřív, druhý
později. Pěkný pohřeb, to bude už náš poslední
pozemský triumf, přátelé ze zvyku zaplačou, ně»
který ze slušnosti řekne, že jsme nenabraditelní;
za několik dní pohřbí smutné vzpomínky, zapo
menou na naši »nenahraditelnost« a nad naším
rovem se ozve veselý jásot! jako dřív.«

»V$ak já hrůzou před tím okamžikem opu
štění přestávám raději svá léta přepočitávat; stejně
mi je nikdo neukradne a kdyby vzal, nic bych
se nemrzel. Stále větší klouzačka na hlavě mi
přes to napovídá, že stárnu, značně stárnu a že
mne stihne brzy to, čemu ani Methusalem před
mnoha tisíci lety neunikl. A co potom? Kdyby
našinec neměl naději na šťastný život záhrobní.
kde stárnutí a umírání přestává, zoufat by si někdy
musil, Šťastný člověk, který ví, žs pozemské pa
chtění a trápení není jeho posledním cílem. Každé
novoročí mi do duše zahučí, že jsem smrti blíže.
Zatím s Bohem! A ještě jednou: šťastný nový
rok; přinese- Ti skutečných slastí málo, ať Té
uklidní asooň krásnou, noochvějnou nadějí lepších
Časů.«

Věru plují ta léta do bezedného moře véč.
nosti rychle a bez zastávky jako vítr; zpět se
obrátiti můžeš jsn vzpomínkou. Člověk by chtěl
závidět skotačící mládeži její upřímnou radost
z mládí; vzpomene si však, že tahle veselá pří
tomnost bude za několik let uložena jenv archivu
vzpomínek, jsk to právě jest u člověka staršího;
při téhle úvaze bned v sobě závist stlumíš. Rok
za rokem a smrti blíže. A než nad námi hroudy
zaduní, kolik bolestných zklamání zažijeme! Právě
v nynější době jsou ty radosti pozemské až příliš
prchavé a nestálé. A čím si více hledí lidstvo jen
pozemského blahobytu a čím víc zapomíná na
život posmrtný, t.m jest zde na zemi hůře. Stále

VPrvaT"francouzská revoluce podala nejlepší
důkaz, jaká společenská zhouba plyne ze za
nedbání mravního působení žen. Když vypukly
ony hrozné zvířecí výjevy, byla celá společnost
francouzská navákla neřestmi u prostopášností.
Mrav, cnost, náboženství byly zaplaveny smysl
ností. Manželské věrnosti nedbáno, mateřství
bylo považováno za nešikovnost. cadnost byla
prohlašována za přežitý cop. Francie neměla
tou dobou matek a proto revoluce vypnkla za
ryku a řevo opilých žen. Hrozné ono socialní
poblouzení zaviněno bylo nedostatkem dobrých
matek a zjevná porušenost našich žen jest vý
stražným signálem před budoucími věcmi. Našim
dívkám a ženám vštěpují se zásady bezuzdné
svobody, výchova ženy směřuje ku vyhbobení
všeho studu a ženské cudnosti, na charakter
ženy podnikán ze všech stran účelně vedený
útok. Stojíme nad propastí socialního bankrotu
a padnerne do ní, zmizí-li ze společnosti mravně
silná žena. Nechte si, státníci, všecky své pa
ragrafy a vratte nám dobré ctnostné matky!

Politický přehled,
Sněm království Českého sešel se 29. pro

since m r. ku krátkému zasedání, jež 3o. pro
since m. r. skvňčeno, Dlouhá debata rozpředla
se toho dne o nové osnově zem. zákona, kterým
se zavádí v zemi dávka z piva, Vláda odepřela
předložiti osnovu zakona, na níž se sněm usnesl
již v červenci a v níž ustanovil dávku z piva na
2 K, císaři ku schválení, ač zmíněné usnesení
stalo se za souhlasu celé sněmovny, Čechů i
Němců. Vlada vnutila sněmu dávku © K0 ha
sném ji tentokrate též přijal. Zákon o zvýšení
učitelských platů může nabýti platnosti již dnem
1. ledna 1903. Zaleží teď na vládě.

V této schůzi došlo též k politování hodné srážce
mezi Mladočechy a jejich odpůrci, pokrokovými
radikály a čes. agrárníky, kteří postavili se proti
schválení zakona jmenovaného, ostře dotfrajíce na
jednaní strany mladočeské, Po schválení proza
tímního rozpočtu místodržitel hrabě Coudenhove
prohlásil sném za odročený.

Pozvání k českoněmeckým konferencím byla
už ministerským předsedou dr. Kórbrem rozeslána,
Při konferencích těch zastoupeny budou všechny
stranv a všechna sdružení, jež mají své zástupce
na českém i moravském sněmu. Poslední přípravy
vykoná dr. Kórber trprv tehdy, až bude znám
konečný výsledek jednání ve příčině vyrovnání
s Uhrami. Jest však pramalá naděje na smír ná
rodnostní. Dr. Schlicker, jeden z předáků němec
kých v Čechách, vž napřed hlásá, že se ani dr.

množící se sebevraždy neukazuj právě na velký
rái pozemský, ač moderní osvícenci zatlačováním
vzpomínky na věčnost chtějí mermomocí zpříjem
niti a nejpestřejšími barvami vykrášliti život ves
zdejší. Umírání bez naděje na posmrtné štěstí jest
zajisté hrozné a přec jen stoupenci moderních
ideí somi si ukratí léta, sby nemusili žíti tam,
kde si chtěli sami bez Boha ráj rozkoše připraviti.
Za to právě ti lidé; kteří myslí svou žijí více nad
bvězdami než na zemi, jsou o mnoho spokoje
nejší se svou pozemskou poutí, ať je už drsná
anebo hebká; kouzlo té spokojenosti spočívá
v tom, že pozemský život tací lidé nepovažujíza
svůj hlavní cil, ale jen za průchodní bránu do
života nadpřirozeného, žádným žalem nezkaleného.
Proto také v =temnéme středověku byla sebevražda
věcí téměř neznámou, Čtěte i české kroniky z těch
dob a přesvědčíte se, že byl tehdy i u nás sebe
vrah větší vzácností než bílá vrána. Tenkrát pla
tilo pravidlo: »Hledejte nejprve království Božíhoje
a za odměnu Bůh sám odměňoval své věrné
na zemi stonásobné.

Podívejme se, jak se nyní moderní lidstvoo
těch několik let života lidského úzkostlivě stará,
zapomínajíc zcela na život nekonečně delší než
jaký jest nám na zemi údělem. Některý student
se namáhá horlivě třináct, šestnáct let, aby ná
sledujích dvacet, -třicet let mohl užívati pozem
ského blahobytu, A často v prostřed studií zá“
keřná smrt jej odvleče v klín hrobu, ukazujíc
všem jeho přátelům, jak vratké a zrádné jest to
štěstí pozemské. A možná, že týž studující ani
okemžik času nevěnoval přípravě na největší a
poslední zkoušku, která každého člověka po smrti
před trůnem nejvyššího očekává, A co všecko od
takové zkoušky závisí. Oč trvá déle příprava na
šťastnou věčnost než »říprava k šťastnému povo
lání pozemskému? Není zajisté o mnoho let delší
než čss věnovaný pechtění za pozemskou exi
stencí; trvá jen potud, pokud nás zde Bůh po
nechává a spěje za cílem jistým a nejvyšším. A
zajisté nějakých padesát, sedmdesát let upřímné
přípravy stojí za šťastnou věčnost.

Nedávno ještě byly otevřeny insertní rubriky
českých denníků jednomu| zázračnému| muži
z Vídně, který sliboval, že svou methodou dů
věřivým klientům prodlouží život do nekonečna.
Snad nacbytal onen genislní nadčlovék na své
návěští bejlů dost a dost, ač se posud jeho zá
zračná věda nijak neosvědčila. Ale i kdyby ten
člověk do opravdy dokázal, co slibuje, jaké by

Kórbrovi nepodaří vyrovnati protivy mezi Čechy
a Němci. A moravští Němci žádají zavedení německé
státní řeči, aby na Moravě stala se nemožnou
česká vnitřní uřední řeč. Z tohoto odmítavého
jednání nejlépe pozmati »velkou německou lésku«
k Rakousku.

Ohledně rakousko-uberského vyrovnání ns
stalo zhoršení. Konference mezi rakouskými a
uherskými ministry ve Vídni dne 28, pros. nepři
vodila sblížení ani v jediné sporné otázce, Oče
kává se, že oba ministerští předsedové podají
žádost za propuštěnou.

Ruský ministr zahraničních záležitostí hr.
Lambsdorff po návštěvě své v Srbsku a Bulbarsku
dne 29. prosince zavítal do Vídně, kde bude roz
hodnuto o společném postupu Rakouska a Ruska
ve příčině zavedení skutečných oprav ve správě
Macedonie.

Na základě G 14. uveřejnil vídeňský list
úřední prozatímní rozpočet státní na šest měsíců.

Tou dobou poutá k sobě velkou pozornost
útěk korunní princezny saskéa jejího bratra arcie
knížste Leopolda Ferdinanda do Švýcarska, Arci
kníže vystoupil už ze svazku rak. panovnické
rodiny a přijal jméno Wěolfling, hodlaje se oženiti
se slečnou Adamovičovou. Právě prý požádal fran
couzskou vládu, aby se mohl usaditi jako farmář
na Madagaskaru. Korunní princezna Louisa opu
stila saský dvůr pro rodinné neshody a návrat její
už vyloučen.

Athény od posledních voleb do řecké sně
movny poslanců jsou jevištěm neustálých výtrž
nosti a bouří. Oposice (většína) vystupuje prudce
proti vládní straně,

Spor venezuelský odkázán byl hasgskému.
rozhodčímu soudu.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Skutče. Na svátek sv. Štěpána sešla se

katolická jednota k vyslechnutí poučné přednášky ©
kaltarním pokroku v době Karlově a v době husitské,
Předseda vldp. Št. Dvořák, zabájiv schůzi srdečným
proslovem, udělil slovo vp. Jiřímu Sabuloví z Hradce
Králové. Pozvaný řečník v delší řeči stavěl před. oči
shromážděných význačná fakta z doby katolické i ba
viteké, pokud se táž týkala světské kultury. Na zá
kladě mnobých ukázek z obou dob poznali přítomní,
že husitetví i pozemský pokrok v Čechách na dlouhou
dobu zastavilo, co za Karla IV. byla Česká země
středem a ohniskem pokroku vzdělanosti v celé střední
Evropě. V době Karlově měli všichni národové před
vysoce vzdělanými Čechy velikou úctu, která se změs
nila po válce v zášť a pohrdání. Husité nadělali za
války ve vlastní zemi spoust daleko větších než ci
zinci. Po přednášce pozorně vyslechnuté rozpředla se—————-——————=
to bylo vlastně pro lidstvo štěstí? Prodloužil by
toliko čas trampot a svízelů a o to málokdo
stojí. Není lépe hledati pomozi u Toho, který
můžeachce dáti život nekonečný beze všeho trápení ?

Na tomto světě každý nový rok přináší
tolik změn! Kažaý rok. tisíce nadějných snah
prosaicky zdrtí, dovolí na krátký čas vzpučeti
snahám jiným, abv je přenechal k zmaření zase
svému nástupci. A při téchto změnách a ranách
osudu svítí hvězdná světla na nebi stale v stejné
kráse; pobyb jejich ani nepozorujeme. Jakosy ta
světla říkala člověku: Vidíš, na nebesích není
trapných změn, není umenšení slavozáře; žádná
pohroma pozemská ani dlouhá staletí nepůsobí
rušivě na zdejší posvátný klid. Zde jest věčné
mládi; i po dlouhých tisíciletích budou státi zdejší
obyvatelé stále na počátku svého blaženého žití,
U nás je stále nový rok beze všeho stárnutí.«

Co se nabojují každým novým rokem jed
notlivci i celé společnosti, aby svoji existenci
uhájili! Naši Mladočeší se tolik každý rok k vůli
svému bytí nasmlouvali, že se z nich steli dů
kladnější Staročeši než ti oficielné pojmenovaní.
»Evangelium« protestantské každým rokem se na
dělalo tolik ústupků mocným tohoto světa, aby
je z milosti podepřeli,že by Melanchthon ani své
žáky nepoznal; a přes to se přežívá to sevange
hume= přec a neomiádne ani pod ochranou poli
tických křiklounů. Každý rok 1 vědy světské mu
sejí pokorně vyznávati, že se v tom neb onom
mýlily; i ta věda prodělává netoliko pokrok, ale
i zásadné změny. Jen to učení víry katolické trvá
beze vší změny, beze všech ústupků rozmarnému
světu jsko ty hvězdy na nebi, spoléhajíc na Ne
změnitelného, který jí svěřil pravdu nejryzejší. A
hle, trvá přece stále přes všecky vnější otřesy;
pravda věčná, k věčnému blahu vedoucí, nemůže

Jest stále svěží, slaví trvale nestárnoucí nový rok
již od Kristova narození nepotřebujíc přistřihování
a úpravy dle měnivé mody lidské moudrosti.

Kdyby takhle naši zemi navštívil na Nový
rok obyvatel jiné oběžnice, myslil by, co zde pa
nuje mezi lidmi lásky. Druh ke drubu se blíží se
sladkým úsměvem, potřásá rukou, všecko se líbá.
Někdo si tě celý rok ani nevšimne, ale v novo
ročí ti vyznává nejoddanější lásku ústy, perem i
tiskem. Některého gratulunta jsi třebas ani nikdy
neviděl a najednou na Nový rok tekový neznámý
muž odhalí ústy sáclonu vsevého oitra« a ty



čilá debata. Člen jednoty p. Fr. Jehlička praví, že
každá válka přináší spousty a neobejde se bez osud
-ných výstředností; sluší-li tadíž kratosti Táborů přís
něji posuzovati než výstřednosti při jiných válkách
spáchané? Vldp. předseda přisvědčuje, še nekřesťanské
výjevy se odehrávaly i v takových válkách, kde sami
vůdcové barbarské skatky přísně zakazovali. Leč Tá
bory ke kratostem vedl vlastní jejich nábožennký

rogram, jímž přikazováno ničení koltarních pomníků
Katolické církve a vyhlazování katolictva. Vp. Sahula

řisvědčuje tomuto vysvětlení a poakazaje na některé
body táborské věrouky a mravouky, které přímo wvá
děly k nelidskostí a uičení kultarního pokroku. Vy
avětlení se soublasem přijato a projeveno přání, aby
řečník v nejbližší době přednášel v jednotě o příčinách
hasiteké války. Předseda po té povzbuzoval členy k
úsilovné práci. vyslovuje přání, aby schůze byly stále
-Šetněji navštěvovány a aby spolek číselně vzrůstal.
Tím zdařilá schůze skoučena. Činnost jednoty jest to

rve v začátcích, ale pokroky její jsou mnohoslibné.
Není-li jednota posud družinou široce rozvětvenon,
vyniká za to inteligencí, nvědomělostí svých členů,
kteří dovedou s pravým pochopením ovšem uvažovati
a blýskoaré plané fráze po zásluze odbýti. Zdař Bůh
"činnostidalší|

Zprávy místnía z kraje,
V Z kromiky Hradce Králavé. (K mě.

síci lednu). Dne 1t. ledna 1767 v neděli bylo málo
lidu jak na zpívané měi, tak na kázání pro velikost
zimy; též 18. na Jméno Pána Ježíše bylo málo lidu
v kostele pro zitra. Tabé r. 1768 byla od 1. ledna
až do břozna tubá zima. — Roku 1786. dne 10. ledna
v Broamově v klášteře sv. Benedikta byl zvolen za
opata dvojíctihoduý pán Jakud Chmel, roku 1727. dne
26. října v Hradci Arálocé rodilý. — Když se toho mě
síce v Hradec: Krá!. koleda držela, najednou znejvyš.
císařského rozkazu pro budoucnost přestati musela,
Koleda byla v Čechách roku 1098. od bisk. Kostmasa
astanovena k tomu cíli, by farář aspoň jednou v roce,
kdy lid od práce odpočívá, v příbytcích ho navětívil,
tím ovčičky své seznal a jím s políbením ukřižo
vaného Krista požehnání uděliv příbytky jejich vy
světil. Ten 688 let starý katolický obyčej v Čchůch za
hynul. — Due 30. ledna 1784 náhlou nemocí zachvá
cen, že sotva udělením rozhřešení a posledním poma
záním zaopatřen býti mohl, v Hradci Králové pan
Jiří Alexandr de Kuhn, jenerál a města komandant,
věku svého 58 Jet; pohřben při kostele sw. Ducha,
když již do krypty pochovati ve všech kostelích cí
eařským rozkazem zakázáno bylo. Měl v domě svém
již dospělého věku hospodyni, kteráž v mnohém
v pudezřelosti byla, jiného však jména než hospodyně
do smrti jeho neužívala. Jak ale po smrti k pečatění
přišlo, (s) proukázanou písemností nejenom řádnou
manželkou, ale upolu ouplnou dědičkou se býti vyje
víla. — Dne 8. ledna 1785 P. Karel Přikryl, poslední
tovaryšstva Ježíšova rektor koleje Královéhradecké,
v bisk. seminariu, kde od vypuzení z koleje obydlí
i vyživení mezi kněžstvem biskupským užíval, katurem
udušen, sedě v oděvu kněžském, (v kterém, jak se
tobo dne oblekl, také pohřben byl), všemi urátostmi

poznáš, že vlastné na tebe pamatoval s úctou a
láskou celý rok a že by ho k smrti zarmoutilo,
kdyby tě měla v nastávajícím roce sebe menší
nehoda stibnouti. Našinec by zaplakal nad tou
překypující láskou k bližnímu, kdyby tak trochu
neznal svél Prostý člověk svou gratulací zaohaluje
do rukaviček ponižující slůvko. ndej« a ten
v lepším kabátě přec nemůže jednati proti mo
derní etiketé, která v jistých případech neúprosně
přikazuje přetvářku a lež.

Leč tací gratulantt aspoň příliš neublíží; za
to však chodí v nynějším čase celé houfy gra
tulanrů jiných, kteří přednášejí valetně sestavené
„Yinšování« celým massám prostého lidu; a při
toin neříkají, že chtějí za svou gratulaci peněžitou
odměnu. Nikoli; tvrdí zcela určitě, že sami lidu
dají, co mu přejí. Pošetilci tomu věří, ale chy
třejší ze všeho zaříkávání vypozorují toužebné
slůvko Dej —. Učiň mne poslancem, měj mne
dobře placeným předsedou, podporuj peněžité můj
list. A když do opravdy lid enezištné«, horoucí
gratulaci a pochlebování uvěří, ztěžka se shledá
s úroky svých výdajů. U takových osvícených
gratulantů bývá upřímnosti méně než u novo
ročních gratulantů. Lid stále čeká, kdy zasvitne
velkými slovy oblašovaný nový rok, v němž
buce trochu poklidu a štěstí, ale nové roky jsou
žalostnější než léta uplynulá, A kdo chce pověděti
pravdu beze vší přepjaté gratulace a dušování,
nepochodí u posluchačstva, které jest planým po
chlebenstvím příliš zbýčkáno. Teď se neupřímnost
vžila v krev až příliš.

Ale bylo by lépe, abychom na místo pře
mrště. é radosti nad různými gratulacemi v tomto
novém roce bez samolibosti a důkladně problédli
své nitro, tážíce se jeden každý: Co jsem vykonal?
Bylo vše mé počínání v minulém roce řádné a
přivádělo mne k srdci Božímu blíže? Nezanedbal
jsem mnoho prospěšného, nač mi již času ne
zbýváře Písmo praví: Léta míjejí a cestou, kterou
se nevrátím, se beru. Vážné to připomenutí, jež
zaslouží důkladného rozjímání právě nyní, když
opět jeden rok náleží jen vzpomínkám a nový se
přihlašuje s rozdílením mnohých důležitých po
vinností každému jednotlivci. Nuž tedy v novém
roce s pevnou odhodlaností ku předu|

Čerpejme z roku minulých zkušenost a budiž
nám rok počínající blahou nadějí, že spravedlivá,
bobumilé práce nezůstane bez odměny.

zaopatřen. běh avého pracovného ve světě putování
skoočil. Narodil se v Prazer. 1719., do tovaryšstva
vstoupil 1784, v ném již knězem učiněn ze žádosti
zejskání duší spasení r. 1748.do Indie vyslaný odešel,
kdežto vzdálen od vlasti dvacet let ztrávil. Deset let
v městě Goa vo vyšších školách thenlogii vyučoval,
spolu byl kazatelem v řeči portugalské. Odtud šest
měsíců na moři se plavě do Lisabonu odvežen, tam
6 let pod zemí neb pod šancema v sklepě neb v ka
zamátu vězněn, na žádost Marie Terezie propuštěn
roku 1767 do vlasti se navrátil. Načež v Jičíně Ter
tiarios cvičil, pak 1'/, roka kolej Královéhradeckon
spravoval. Muž nevinného jak života tek způsobů,
rozšafný zpovědník a bedlivý, věčnost v mysli mající,
na ni odešel v létu evóho 66. věka. Byl první z du
chovenstva královéhradeckého nu obecném krchově
sv. Pavla na Pouchově po straně epištoly podle zdí
uložen. — Na měsíc leden připadají tři výroční duy
jmenování biskupů Královéhradeckých: 6. 1. 1812.
jmenován byl tétým biskupem Alois Jos. hrabě Kra
kovský z Kolovrat, 9. I 1721. sedmým biskupem
Václav Frant. svobodný pán Košínský z Košinova a
19. [. 1893. dvacátým biskupem Edvard Jan Nepom
Brypych. — Dne 20. ledna 1819 zemřel Maria Tadeáš
hrabě z Trautmannsdorfu, arcibiskup Olomoucký, který
od 30, VIII. 1794. do 26. XI. 1811. jako 15tý biskup
Královéhradecký diecési spravoval. — Dne 21. ledna
1694 poslal biskap Jan Fr. z Talmberka do Hradce
Král. vypůjčit z kathedrálního chrámu Páně stříbrné
svícny, lampu a pacifikál za příčinou jisté slavnosti
v Chrasti, což však (jsko praejadiciosum) odepřeno
bylo. — Švenda se domnívá, že tehdy vysvěcen byl
v Chrasti safragan biskupa Vratislavského.

Nový spolek majitelů domů. Hradec
Králové trpí nadbytkem spolků, čímž opět trpí spolky
samy. Jest pochopitelno, že připadá na každého oby
vatele našeho města několikananobné člena ví, čítá-li
malé poměrně město téměř 70 apolků. Tím se stává,
že mnohý člen uemoha súčastniti so několika svučasně
odbývaných schůzí, zůstává raději doma, nejde nikam
a omezí se na pouhé placení příspěvků. Působnost
pak fankcionářů spolkovych scvrkuje se na hodnost
ubyčejných výběrčích, kteří ai podávají některý den
v měsíci zrovna dvéře. Nový spolek majitelů domů
nechce snad pouze peníze od členů vybírati, ale dle
nastíněného programu spolkovými stanovani chce
hmotný blahobyt svých členů zvelebovati. Bude pra
covati o odstranění zastaralé dané Činžovní, která ne
spravedlivě zatěžuje majetek nemovitý. Hodlá vésti
černou kuihu nepořádných níjemníků, znichž stanou
se slibovanou kontrolou pořádní lidé. Zavede právní
ochranu svých členů před nedopatřením státních or
gánů a zejména před optimistickým odhadováním 'vý
nosu domů občznskými důvěrníky bernimi. Krátce
hodlá spolek ujati ae hradeckých domácích, jimž po
slední letu stala se uezbytnou pomůckou při spravě
doma dříve utznámá tabulka: „Byt k pronajinutí“.
Cíl nového spolku jest mnohoslibný, ale volené pro
atředky nezdají se nám býti vesměs účelnými. Tak
zrovna ve Čl. 6. stanov, pojednávajícím o právech
členů, vylučají se majitelky domů z passivního voleb
ního práva. Rovněž korporace mají pouze aktivní vo
lební právo. Rád tento vzhledem k ženám jest zrovna
tak zastaralým, jako jest zastaralou domovní daň.
Spolek chce potírati přežilé bernictví a sám hoví ne
modernímu právu. Vyloučení korporací z aktivního
volebního práva odpuzaje celou řadu majitelů domů
z9 spolkového svazu. Dosti značný počet dumů jest
v rakou obce, pravovárečného mršťanstva, dachovenských
krubů, kteréž korporace sotva vstoupí do apolku,
v němž budon jenom polovičnými členy. Bylo by zá
hodno, aby na tyto nesrovualosti byl vzat zřetel při
valné schůzi, neboť důležitá působnost nového spolku
nedá se podceňovati.

Vánoční stromečky v Hradel Král.
Hradecké obecenstvo jest velmi vnímavé pro potřeby
chudiny, proto strojívá na několika místech pro chudé
školní dítky vánuční stromky s nadílkami. Chvály
bodnou péčí výboru byl vystrojen vánoční stromek
v Živnostenské Jodaotě. — Tklivou byla slavnost tato
v ústava hlachoněmých „Rudolfina“. Chovanci pro
vedli v přívětivé nové budově obraz ze života ve 3
dějstvích posaňky, k nimž výklad pro obecenstvo po
dával napověda. Ke konci představení byl proveden
efektní živý obraz „Mlaďátek“ nesoucích Ježíška ua
kříži ve vítézoslavném průvodu. Slavnost byla zakon
čena rozdílením dárků, jež připravil obětavě dobro
činný komitét dam. Slavnosti súčastníli se vadp. kap.
vikář prelát Dr. Frýdek, vsdp. kanovník Dr. Soukop,
p. finanční rada Šimek a četní členové zlejšího du
chovenstva a hojně byly zastoupeny dámské kruhy.
Rovněž dojímavou, ale již značně veselejší byl vánoční
etromek v mateřské škole. Malí umělci a umělkyně
produkovali se zde tak edařilými a zajímavými de
kl macemi i zpěvy, že dovedli náležitě upoutati hojně
shromážděné posluchačstvo, mezi nímž vedle svrchu
zmíněných vadpp. církevních hodnostářů a vadp. dě
kana Musila jsme pozorovali p. místodrž. radu Stein
felda, p. inspektora Danovského, p. prof. Miřiovského
etc. Městaká representace však echázela, patrná bude
i při nastávajícím tříletí tato otázka předmětemopráv
něných stesků. Rozdílení dárků chudým dítkám řídila
pí. Pilnáčková, choť městekého rady. Slavnost vánoční
v mateřské škole byla velmi zdařilou a slouží správě
její ke cti.

Divadlo v „Adalbertimnn“. Jednotaka
tolických tovaryšů pořádala za účasti pěveckého dám
ského sboru Zelinkovu vánoční zpěvobra „Narození
Páně“ na svátek sv. Štěpána. Práce Zelinkova jest
cenným dílem, jehož hudební krásy lze poznati necvi
čenému uchu teprv při čaetějším opakování. Jinak
ovšem zdárné provedení činí dosti značné požadavky
na dirigentovi, apěvácíchi budebnících. Letos bylo „Na=
rosení Páně“ provedeno téměř zcela novými silami.
Operu řídil p. vicerektor Jurkovič, ve způváckém sboru
byly až na malé výminky úplně nové efly, rovněž
hudba byla nová. Přes tyto okolnosti provedena
byla hra celkem zdařile. Na několika místech v II.
jednání sice distonovali solistó se sborem za kulisami,
ale vadu takovou shledáváme často i u pěvců z po

volání. Sbory byly precisní a venívey mohutnýmeffektem. V solových partiích vynikly zejména pí.Řeb- 1

cova, sl. Kulhánkova a sl. Náblíčkova. Mezi drahým
a třetím jednáním bylo vystaveno 6 živých obrasů
znázorňujících tajemství radostnébo růžence. Kompo
sice obrazů byla malebnou a zamlouvala se. Obe
censtva sešel se dosti slušný počet, ačkoliv pro ne
obyčejně nevlídné počasí nemoh! se venkov súčastnití.
Pro příští vánočií dobu připravuje se úplně nové pů
vodní dílo, kterým bude vyhověno požadavku rozma
pitosti, Dosnd byl malý výběr ve vánočních hrách,
ale touto novinkou bade ropertoir zajímavější. Zdař Bůb!

Ze Věeodbor. sdružení v Hradel
Králové. Zpráva o schůzi užšího výboru ústřed
ního. Přítomní pp.: st. Urban, čl. Jenšovský, Lněnička,
Zoubek, Pochmon, Andrlík. Podpory uděleny byly:
Vítkové v Litomyšli 16 K nemoc., J. Hanzlovi v Ko
stelci n. Orl. 4 K v nezam., J. Kačerovi v Ustí n, Orl,
4 K 66 h nemoc, V. Lžičarovi v Parníku 12 K 64 h,
J. Ciprovi v Mýtě 10 K 26 h nemoc., J. Kučerovi ve
Vamberku 2 K 28 h nemoc., A. Mikysovi v H. Jelení
8 K v nezam., J. Tučkovi 8 K v nezam., J. Jelínkovi
v Týništi 6:14 K nemoc. -- Přijatí čienové: Mýto u
Zb.: V. Fikar III., Jos. Kopp LL., Dom. Bastl II, V.
Pazmann IL.. Karel Jedlička II, Jar., Klier II., Ant.
Chochola III, J. Jedlička II., Josef Chochola [, J.
Matoušek III., V. Kopp II, J. Balej I., Em. Novák
II., Frant, Bína II., J. Goss III, Em. Gross IL, J.
PrachařI Praha: J Maštalíř JIL Úpice: J. Krech
III., M. Hájková III, Filom. Růckrova III, Jal. Pa
zourková III. Ústí n. Orl.: J Tobián II. Vamberk:
Em. Šlesinger II. Polná: Fr. Šťastný III. Blatná: Fr.
Kovář I. — Do ustavající valné hromady odbočky
v Hoře Kutné dostaví se jako řečník starosta pan
Urban. — Do Úpice a Parniku vyřídí 8e dopisem. —
Za přednášku při založení edraževí v Týništi povo
laje se p. Myslivcovi 6 K.

Nebezpečné hnutí leda. Po velikých
mrazech zavanul na sv. Štěpána teplý vítr, který
valem měnil sníh ve spousty vod. Vlažné počasí trvalo
na i následující dny, tek Že již 28. t. m. ráne silný led
na Labi u Hradci Král. praskal a mobntné jeho plochy se
kapily před Pražským i Hučavým mostem. Hučuvý most
byl již ráno značně poškozen; bylo veliáého úsilí zapo
třebí k částečnému odklizení ledových ker, aby nebyl
docela stržen. Večer se přihnal nový led od Plácek
v nevídaném množství; nakupené kasy vzepřely se 0
most a za stálého přibývání nových útesů se ani
část vzepřeného množství nebýbala dále. Vše stálo
před mostem jako hrozivá zeď. Množství diváků
dlouho do noci sledovalo nezvyklé divadlo. Hasičský
sbor, který byl povolán k záchranné práci, teprv 0
11. hodině prolomil u jednoho mostního oblouku
dloubým sochorem ledovou hradbu, tak že asi polo
vice ledu se- hnula ku předu. Pracováno usilovně dále,
tak že do rána většina ledu od mostu odplula. Vojsko
bylo připraveno k případné pomoci. Po celou noc
rozestaveny policejní hlídky u Hučavého mostu i u
obvu postranních lávek mostu Pražského, bránice
vstupu na ohrožená místa. Na Orlici se hnuly ledy
též v obrovských plochách. Temně duněly kammeuné
pilíře mostu za Moravskou branou. Leč zácpa ladu
nenastala žádná; jsou zde mostní pilíře dále ud sebe
stavěny, než u mostu Pražského, tak že odchod ledu
měl zde daleko volnější průchod. Orlice se v noci
rozvodnila tolik. že zaplavila všecka luka u cesty
k Malšovicům. Na Pražském Předměstíučindnov noci
28. t. m. záchranné opatření pro případ povodně, po
něvadž se i zde stávalo nebezpečonství s:ále hrozi
vější. Bobadík druhý dea již bylo ua obou řekách
volněji, ač odchod ledu stále pokračoval. Nyní další
nebezpečenství zatím zažehnáno; spousty rimutné vody
poněkud poklesly a odchod ledu ustal.

Výstavka uměleckých pomůcek ka

pro severovýchodní čásť království Českého v Hradci
Králové, překvapila uspořádáním a bohatostí původ
ních obrazů, reprodukcí i illustrovaných děl pro škola
i dům. Ta podali si raku umělci výtvarní i vycho
vatelé mládeže, aby ukázali, jak třeba mládež, lid vůbec
vésti, aby prostředkem krásna došejeho byla povznášena,
a zjemňována. Od prvního kroku do školy života pro
vázen a sesilován zde novýpoznatek dítěte uměleckými
vyobrazeními. Holandsko, Žaponsko, Francie, Německo
a Slovanstvn akazaje nám na výstavě postup umě
lecké výchovy. Kráson vynikají vývěsné obrazy pro
školu a obdiv budí samostatné práce žáků měšťanských
škol v Hořicích a žáků kladenské reálky. Výstavka
tato, kterou se projevilo opravdové pochopení umě
lecké výchovy dítěte se strany velesnaživých zástupců
Průmyslového masea, potrvá do 6. ledna.

Vojenská zábava. Prácežádná — peněz
však na svátky dosti; proto nelze se divit, žei v míru
statečným obrancům vlasti vzkypí krev. Dne 26. pro
Bince m. r. utrhla se velká rvačka mezi rozbujněnými
vojíny v hostinci „u krále Jiřího“ na Pražském Před
městí u Hradce Král. V „boji“ tom bylo mnoho vojáků
těžce poraněno. — Téhož dne v Malšovicích v ho
stinci p. Matějky porvalo se do krve několik vojínů,
kteří i jinak mnoho škody způsobili. Bylo by záhodno,
aby mysl vojínů obracela se na ušlechtiiejší zábavy,

„Pozlacovač“. Josef Bouzz Pouchovajest
sice jen 23letý, ale v tuláctví a krádeží již dobře obe
znalý. Cblapík tento snadným spůsobem chtěl zbohat
nouti; z tak zvaných „Spielmark“ pozlacením dělal
„dvacetikoruuy“. Při kupování doutníků byl však
podvod poznán, a umění milovný tulák nahodivším ae
strážníkem odveden do věznice krajského eouda na
oceněnísvého díla,

Přesídlení úřada. Berníreferát c. k. okr.
hejtmanství v Hradci Králové přesídlil v těchto dnech
z dosavadních místností v budově c. k. okresního
bejtmanství se nalézajících do protějšího domu čp.
188., 190. a 191. bývalého Rudolfina.

- Sobotní trh povánoční byl tak slabý,
že v Hradci Králové není pamětníka podobného. Oby
čejná neděle je obchodem živější než tento trh, na
nějž přivezeno pouze 81 bl. obilí, zelenina žádná, ve
přového dobytka jen 45 kosů, drůbeže A másla něco
málo. Domácí obchodníci své zboží ani nevykládali,
takle náměstí bylo úplně prázdné.
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* Prodaná nevěsta podrahbé. Souhra byla v mnohém

dokonalejší než při prvním předvedení. Zvláště p. J.
Peršl v úloze Kecala uplatnil co nejlépe svůj drama
tický temperament. Za to p. Kudláček v úloze Vaška
nebyl právě na svém místě. Na rozloučenou dáván
následujícího dne Flotovův Alewsandro Stradelia pří
návštěvě velice elabé. [ v této klassické opeře aolisté
vedli si rutovaně, Největší pochvalu odnesla slečna
VI.:Boubelová, jejíž lehký, žhavý přednes strhl obe
'censtvo k potlesku i v prostřed hry. Panu Fr. Pro
cbázkovi bychom odporučovali větší smělost v před
nesu; rozhodně vadila jeho jinak vyspělému orgánu
nevhodná atfeněnost. Sbory tu a tam pokulhávaly,
ale celková soubra při dobrém doprovodu orchestru

tijata e hlačnou pochvalou. Druhý den odjela spo
ečnost do Pardabic. Mnoho zdara na další umělecké

pouti! — V úterý dne G.ledna 1903 uspořádá mladistvý
mistr Emanuel Ondříček za spolapůsobení Karla
Leitnera, klavírního virtnosa z Prahy, velký koncert.
Pořad: I. 1. Paganini: Houslový koncert D-dar s ka
dencí Emile Souret-a. 2. Sak: Suite pro klavír. 8. a)
Cásar Oni: „Cavatina“ op. 25. b) Pablo de Sarasate:
„Serenata andalasa“ op. 28. II. 4. a! J. 8. Bach:
„Fuga“, Cavotta a rondo.“ b) Jindř. Z Káanů: „Uko
lébavka“. Novinka, 5. Schumann: „Carneval.“ Drobné
scény pro klavír. 6. Emanuel Oodříček: „Vzpomínka
na Paganiniho.“ Théma a variace. Novinka. Mezi I.
a II. oddělením přestávku. Začátek opůl. 8, h. večer.
Konec o 9. bod. večsr. Předprodej lístků z ochoty
převzal p. Jar. Peřina, knihkupec v Hradci Král.

Zešílela Antonie Macková,služkau p. Jos.
Hájka, a byla dne 24. prosince odvezena do Kosmonos.

Z Hronova n. M. Zdejší křest. sociální
spolek žena dívek za příčinou vánoč. nadílky shromaždil
dne 321. prosince m. r. v domě tkalcov. výrobního
společenstva „Vzájemnost“ 64 chudých dítek místních
a z okolních vesnic. Po vhodné promlavě dp. V. Ši
tinou a po občerstvení kávou a zákusky poděleny byly
děti novými obleky. Látka na obleky ty k úplné spo
kojenosti dodalo místní tkalcovské společenstvo „Vzá
jemnost.“ Díky všem dobrodincům, kteří jakýmkoliv
způsobem k nadílce této přispěli.

Sv. Missie v Chlebích. Na třetí neděli
adventní započali v naší osadě sv. miesii dpp. missio
náři B. Čáka, superior, P. Zapletal a P. Schroller, re
demptoristé z Prahy, Byla to první 8v. missie konaná
ve zdejší farnosti, silně nábožensky smíšené. Kruté
mrazy ohrožovaly započaté dílo a byla obava, že av.
missie nebude moci být ani dokončena. Než Bohu
dík obava se nesplnila. Přes tahé mrazy chrám Páně
plnil se denně věřícími, z nichž mnozí přinášeli oběti
vskutku veliké. Návště-a byla čím dále četnější a když
v neděli následující, čtvrtou adventní, av. missio slav
ností posvěcení kříže miesionárního se ukončovala, byl
nával tak veliký, že svatyně zdejší nemohla tobo
množství lidu pojati. Povznášející a nanejvýš dojemné
byly slavnosti: odpros P. Ježíše v Nejev. Sv. Oltářní
a slavnost Marianská, ku kterýmž naše ženy a dívky
hojnosť světla opatřily a oltáře květinami krásně 0
zdobily. Dobrá třetina farníků mimo školní dítky při
jala sv. svátosti. Byly to pro nás hody duchovní, po
Vznesení a zvelebení naší sv. víry v osadě zdejší. Hor
livým missionářům voláme: Zaplať Pán Bůb!

Z Nov. Města m. Mí. Odbočka Všsodboro
vého sdružení křesťanského dělnictva pro Nové Město
a okolí pořádala veřejnou schůzi spolkovou dne 21.
prosince m. r. v místnostech Františka Barše v Šo
nově o 2. hod. odpolední, ve které velmi vážně pro
mluvil p. Jaroslav Astr z upice o účelu odborových
spolků křesťanských, Účastenství bylo veliké. Řeč
jeho vyslechnuta byla s nadšením. Po té přednášel
dp. J. Novotný z Nového Města n. M. o svém cesto
vání po Bavořích. Rovněž i tato přednáška s pochva
lou byla skončena. ©Pozvaní sociální ©demokraté
schůze se nesúčastnili. Byli jeme překvapeni, že mezi

přístouplými členy nalézala so většina zdejších děvčat.ím naši mládenci částečně zahabeni, Vzdávajíce
srdečné díky pp. řečníkům za dobře promyšlené řeči
a všem příznivcům, kteří se schůze súčastnili, voláme
„Zdař Bůh!“

Ze Skutče. Zatímco se v kat. jednotě klidně
o kultaraích dějinách poučovali, uplatňovali zdejší
socialisté svůj vtip a evou osvětu trochu jiným způ
sobem. Právě v ten den hráli divadelní ochotníci „Ná
vrat“ od Želenského. Toto drama nevyhlašaje právě
sociální demokracii za spasitelku světa a proto na
atalo pochopitelné bouření soadruhův. Protože socie
listé už jinde představení toboto dramata svými hrdly
a silou paží několikrát překazili, nesmí zůstati Sku
tečská četa pozadu; vždyť by je jinak mohl viniti
hlavní štáb ze šosáctví anebo dokonce by ji podezříval
z kacířství proti dogmatům socialistické společnosti.
Proto na třicet sondrahů navštívilo stánek Mus, aby
při představení svorným randálem ukázali, jak si váží
svobody a volnosti slova, vychází-li od jiného než od
nich. „e chtěli své „mínění“ také ještě ostřejším způ
sobem dáti na jevo, o tom neví pochybnosti. Ale ne
zvedlo se; když zavířil sálem jejich kulturní křik pod
porovaný nebezpečnými posuůky pádných dlaní, po
mohli jim jiní diváci bez dlouhých okolků ven na ulici,
kdež jim v jejich „mravním“ roztrpčení ož nikdo ne
překážel a divadelní kus dohrán přec. Že „Právo
lidu“ bude nyní roniti slzy nad novými „mučeníky“
sociální demokracie, o tom není pochybnosti. My však
voláme: Pán Bůb nás chraň před takovými šiřiteli
volnosti a bratratví! Za takovou osvětu pěkně děkujeme,

Z Německého Brodu. Křestanštírodičové
projevají lásku a dobrotu k dítkám svým tím, že jim
rozličnými dárky vystrojají štědrovečerní stromek.
Ubohé jest dítko, které na Štědrý večer dlí mimo ro
dinu a přeubohé, které pro těžkou chorobu nuceno
tráviti svatou noc vzdálené domova v nemocnici, byť
byla sebe lépe zařízena. Ve zdejší okres. nemocnici
dlelo o svatvečeru Božího narození as 40 dítek; ale
nezasteuklo ze jim v té chvíli příliš po domově, —
díky za to ctihodným šedým nestrám, které je opa
trají. Tyto vyatrojily jim krásný stromeček a uepořá
daly hojnou nadílku z milodarů. Dvacet chlapců a

sedmnáct děvčat z chodých rodin obdarováno bylo
celým oblekem, ostatní dítky jednotlivými částmi
šatetva, maličké hračkami; ani na dospělé nebylo za
pomenuto, O tak neobyčejnou štědrotu Ježíška v naší
nemocnici mají zásluhu tyto slavné ústavy: Městská
rada, okresní výbor, pravovár, měšťanstvo, spolek sv.
Vincence, spořitelna a záložna a tito P. Ť. dobro
dincové: bratří Čížkové, Donát a spol., P. Dafek, gym.
prof., Fischerová, cbof c. k. rady v Třebíči, Gottwald
firma, Hanek, obchodník, hrab. Hardtmanová, ol. Ha
rochová, Hauptmanová, choť hostinského v Mor. Bu
dějovicí, Hofer, c. k. official, Sladký firma, Uhvoj,
Jahoda, c. k. assistent pošt., Janke, městský radní,

Jetmar, kaplan, Kabeláčová,choťměšťanosty, oměšťanosta, sl. Kabeláčová, Kacafirek, c. k. notář v Čá
slaví, P. Kadeřávek, prof. univ., Kašpar, magister far
macie, P, Kestler, převor kanonie želivské, Klement,
obchodvedoucí, P. Kratochvíl, gym. prof., Krauzser a
Lizner, firma, al. Kryštůfkové, Malinová, obchodnice,
Matějka, c. k. okres. hejtman, Matoušek, Nenernová,
choť advokáta, Neumann, gymu. prof., Pachnerová,
choť lékaře, Panský, řezník, al" Patoč ová, Pilný řezník,
Pokorný, c. k. nadporučík v Čáslavi, Hanch, kaplan,
Raupach, spediteur, Rychlík, firma, Seidl, obchodník,
Slavík, měšťan, Stolz, městský radní, Strádal, ob
chodník, Stránský, pekař, sl. Šáškova. Školník, ob
chodník, Štefličková, choť ředitele gyta., Šubrtová, choť
obvod. lékaře, Šupichová, choť ingenieara, Trnková,
obchodnice, Vančara, děkan, Vítková, choť c. k. rady,
Vonděrferová, vdova polékaři, Zahradnická, choť pri
máře, Dr. Zahradnický, primář, Zahradníková, choť
učitele, Zaruba, řezník, Znojemský, řezník. Na pe
nězích darováno asi 400 K, mimo to dány byly roz
ličné dary: cukroví, hračky, ovoce, potraviny a šatetvo,
Všem šlechetným dobrodincům srdečné „Zaplat Bůh“!

Hospodář. průmyslová a umělecká
výstava v Hořicích od 1.srpna do 6. září 1903.
Učasť Králové-Hradecka na výstavě této je zajištěna.
V Hradci Králové zvoleno bude zvláštní výstavní ko
mité. Blahovolnou ochotou Královéhradeckého starosty
p. Dra. Fr. Ulricha a krubů příslušných podařilo se
získati pro výstavu v museu hradeckém uložené pa
mátky archeologické, jakož i válečné z r. 1866. Poně
vadž však mnoho válečných památek z oné doby na
chází se v soukromém držení, výstavní odbor v Ho
řicích prosí o jich zapůjčení. — Za výstavy pořádán
bude měsíční kars pro učitele škol měšťanských ku
poznání nových moderních směrů v kreslení zavlád
nuvších, dále sjezd hasičstva českého severovýchodu,
zemský sjezd „Jednoty samosprávného úřednictva v krá
lovství Českém a sjezd všestudentský (školy vysoké,
střední a různé odborné). Takó svaz lékařů a intere
sentů o veřejné zdravotnictví severovýchodních Čech
uspořádá o výstavě svůj manifestační sjezd. — Dne
8. srpna 1903 pěvecké jednoty provedou velkou pro
dukci žapní a 9. srpna odhalen bude pomník Sme
tanův. — Velkolepým dnem bude den českých menšin
16, a 16. erpna 1903, kdy na výstavu zavítají bratři
naši z území uzavíraného a Sokolové z celého Beve
rovýchodu čes. — Právě vydán situační plán výstavy
této. Výstava nachází se na úpatí vrchu Žižkova, kol
půvabných sadů Smetanových.

Sb oz Pohrobní vzpo

Velikýbiskup.simS nejdp. biskupa
Brynycha s podobiznou zesnulého. Píše
dr. Fr. Rev. Právě vyšlo
jako 1. číslo »Časových Úvah« ročníku
VII. Stran 32, cena 8 h. Při hromadných
objednávkách až 50 procent slevy. | Dou
(áme, že si každý katolik opatří toho času
jediný zvlášť vydaný životopis. veli
kého biskupa. Objednávky vyřídí obratem
administrace „Casových Úvah“
v Hradci Králové.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostatí ve knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.le —
Naším přátelům. Prosíme, aby se nedo

platky za Obnova, Časové Úvahy i-Ducha katolické
Obnovy vyrovnaly co nejdříve. Peníze za vše možno
zaslati na jedné poukázce; dlužno však na ústřižku
přesně udati, nač se která auma platí. Získávejte
nové předplatitelé! Kdyby každý dosavadní odběratel
získal jen jednoho nového předplatitele, jak voliká
ulažba by se tím prokázala našemu katolickému
tiska! Doufáme, že naše prosby nebudou besvý
slednými.

Pro Sv.-vácínvskou záložnu v Praze.
Vlastenecká a křesťanstvím provanutá snahs mnohých
pánů, pomoci zálošně na nohy, jest prý též odměňo
vána hojným výtěškem. Dle některých časopisů do
stávají prý týdně dr. Hubáček, dr. Hronek, dr. Heller
jun. a dr. Heller sen. po 500 K, dr. Rašín 200 K, dr.

ermann a dr. Bizan po 150 K. Je vidět, že v zá
ložně mají dost peněz.

Na zímu. Žádný králíkář dosud se nena
chladil od nohou, který si pořídil obuv ať již s kůže
králičí nebo jiné a dal ji vylošiti králičí simní koše

šinou dobře vydělanou. V takové obuví jsou noby
stále v suchu s v teple. Králíkář byť by po ledu s
sněbu chodil a na kamenech stál, má nohy jekoby
v peřinách. K tomu netřeba žádných vzácných kůžek.
Stačí k tomu dáti si vydělati simní kůšky obyčejných
stájových králíků,

Válka v míra. Za rok 1901událo se u 10.
armádního aboru v Přemyslu v Haliči 808 sobevrašd
prostých vojáků, 1%sebevražd poddůstojníků, 70 pří
padů zmrzačení vojínů. Mimo to 40 vojínů sešílelo a
726 odsouzeno do šaláře. Válečná výprava spojených
mocností proti Číně neměla ztrát tak snačných.

Zemská jednota soukromých úřad
míků v král. Českém. Založenav r. 1832,jest
Jednota tato dnes střediskem českoslovanského úřad
nictva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a to zá
vodů průmyslových a obchodních, úřadnictva hospo
dářského a lesnického, hor a hutí, ústavů pendšních
a úvěrních, pojišťoven, advokátů a notářů atd. Stará
se zejména © zjadnání zákonitých norem pro upravení
služebních poměrů, pracuje o dosažení úplného klida
nedělního, zabývá se otázkami pojišťování nemocen
ského a úrazového a jest vynikajícím způsobem sú
častněna při domáhání se povinnéhopensijního poji
šťování svukromých úředníků. Bezplatným zaopatřo
váním míst a zajištěním peněžitých podpor v době
nezaměatnání snaží se úspěšně řešiti tato vážnou otázku.
Nedostátečnosti nemocenského pojišťování čelí rovněž
podpůrné fondy Jednoty, z nichž také dostává se pod

por pozňstaým po členech zemřelých. Pro podporovánívdov a sirotků zřízen jest zvláštní odbor. Dále ský
táním bezúročitelných půjček na mírné měsíční splátky
odvracuje od členů nebezpečenství drahéko zadlužení
v dobách okamžité tísně hospodářské. Jednota sou
kromých úřadníků počíná nový správní rok a v obam
žiku tom appeluje na cit i rozum oněch jednotlivců,
kteří stojí dosud mimo kruh její, aby řady sdražení
rozmnožili. Ústřední kancelář Jednoty nalézá se v Praze
IL., Spálená ul. č. 24., kdež lze obdržeti všech infor
mací bližších. Zápisné 2 K, roční příspěvek čtvrt
letně splatný) 12K.

Líska v pletě. Naširolníciobrazajízabrady
své raději plotem dřevěným nebo zdí, než by si vypě
stovali plot živý. Kdo by se dřel, když to boapodářetví
nic nevynáší, rozumuje mnohý rolník. K čemu plot
živý? Z polí se už dukáty nesypou do kapsy rolní
kovy a ze živého plotu že by nějaký groš zacínkal
na stolka sedlákově, leckdos dosud ani nepomyslil.
Nyní se nejvíce zařizají ploty hlohové a akátové. A
přece není vděčnější rostliny v plotě nad lísku obec
nou. Jest velmi trvanlivou proti zimě, nemilujíc půdy
suché, ani příliš vlhké. V půdě snché sežloutne,
v půdě příliš vlhké dostává dříví skvrny. Množí se
semeny i odpratci. Semena sejí se z jara; již jedno
roční sazenice možno na určené místo přesazovati.
Rozmnožování odpratci děje se velmi snadno, neboť
dostačí pouhé založení ratolesti. V plotu prospěje
líska nejen včelám, jimě v února a březnu poskytuje
hojně medu a pelu a v červnu medu mšicového, ale
prospívá též svými plody a mladými pruty, jichž lze
použiti k rozmanitému pletiva. Konečně i jemné uhlí
z lískového dřeva je výhodné pro výrobu prachu.
Naše obyčejné lískové ořišky se ka pěstování nedo
poračají. ať třeba vybrati si druhy velkoplodné,
sladké, jež některým výrobcům nahrazují úplně drahé
mandle s ciziny k nám dovážené. Velkou úrodností
vyznačuje ne zvláště „Halský obrovský ořech“, jehož
plod váží průměrně 4-2 gr. a „Zázrak z Bollweilerů“,
vážící až 5 kg. Plod z lískové ořeší překládáním
nabude povností a úhlednosti. Krása a prospěch má
se i u našeho rolníka spojovati. Příležitosti k tomu
je hojné.

Wrahota masa ma obzoru. Nenídnes
v Německu listu, který by se nezabýval rostoucí
drahotou masa. Stojítho i kg všude více jak 2 K. Za
těch okolností nemobou si tuto nejdůležitější živinu
opatřiti kraby dělného lidu a nespokojenost stoupá.

agistráty všech větších měst po příkladu Berlína a
Mnichova podali k vládě žádosti, aby hranice zvláště
Rakouské byly vysokých cel sproštěny a přívoz uvol
něn. Není pochyby, že stane se tak v nejbližší době,
neboť i naše zemědělské korporace pracají k tomu,
aby odbyt jatečného dobytka do Německa byl usnad
něp. U nás atál r. 1812. 1 kg hovězího masa 37 h,
r. 1850 již 66 h a nyní dokonce i 140 h. Jisto jest,
Že se nadlouho ani přitéto „nízké“ ceně při vzrůstající
spotřebě masa nezůstane a drahota masa všeobecně
zavládne. Té hledí nemajetnější venkované najen
v Německu, ale již i u nás po příkladu Francie,
Belgie a jíných zemí čeliti racionelním chovem krá
líků. V zemích zmíněných stojí chov králíků na vy
sokém stupni a skýtaje každé domácnosti nejen zdroj
výtečného masa, ale i kůži na obuv, kožešinu na šat,
acelou řadu průmyslových produktů (vlnu na kašmír,
vlas na klobouky atd.), jest vysoce ceněným zdrojem
práce a výdělku, Ku žádoací propagaci chovu králíků
u nás založeno několik spolků a v nejbližších dnech
vejde v život i Ústřední Jednota Králíkářů Českoslo
vanských. Jisto jest, že rozamné hledění králíků jest
zaměstnání nejen zábavné, ale ivelice výnosné, a
proto měl by každý, kdo jen trochu má okolnosti
příznivé, 8 chovem králíků ae seznámiti. Poučení na
lezne v odborném časopisu „Králíkář Českoslovanský“,
který vychází v Bernardicích u Tábora redakcí učitele
a spis. J. Kálala. Celoroční předplatné jest pouze
2 40 h.

Antispiritistický časopis. Vpředešlém
čísle uvedli jsme přání, by v Podkrkonoší vycházel
čavopie, který by rejdy epiritistů odrážel, horský lid
poučova) a p. a již dnes můžeme oznámiti že takový
časopis, v duchu katolickém vedený, vydávati bude
za pomocisvých přátelznámý antispiritista, žurnalista

p. Pavlík, red. Jizerana v MI. Boleslavi. Čtenářům
„Casových Uvrah“jest p. Pavlík znám svou brošžurkou
„Spiritiem čili mediánství“, uveřejněnou pod pseudony
mem (V.Bledý). P. Pavlík pořádal již na Pojizersku, kam
se spiritisté hledí také vetříti, několik schůzí, kdež
z vlastního přesvědčení zdrcajícími fakty apiritiera
potíral. Časopis má čeliti spiritistickému lístku „Posel
záhrobní“, K. Sezemským vydávanému © jmenovati so
bude „Posel Pravdy.“ Vycbáreti bude jednou měsíčně



© 16 str. velké osmerky zaroční přečpí 1 sl. Najde-lidostatek porozumění, bode předplatné sníšeno aby
tím bojněji mohl vniknonti do ohalonpek nbohých
horalů, kteří stali se obětí apiritistických šejdířů.
Avěsk nejen časopisem bude liga antispiritistická
působiti, ale i bojnými přednáškami. Jedna dědina
vezme se po druhé, tam aspořádá se každému tedy i
mediánům přístapná echůze a zde se odhalí rouška
spiritistického tajemství. Pan Pavlík, zvláště zaslouží
vi v té akci vší podpory. Veškeré rady a pokyny i
přiblášky 'abonentů i inserentů, zasílání | časopisů
otázkou duchovní se obírajících atd., buďtež řízeny na
adresu: V. Bol. Pavlík red, „Jizerana“ v Mi. Boleslavi.

Časopis se bude jmenovati „Posel Bany sborníkantispiritistioký“, věnovaný otázkám politickým v Pod
krkonoší. Podnik doporučujeme přízní našeho čtenář
stva. Zasílejte vydavateli adresy lidí, kteří by list
mohli odebírati.

Výstraha přede hromuv uherské
třídní loterii. Ačkolivobecenstvojiž častějibylo
upozorněno, že hra v uherské třídní loterii v Rakousku
jest zakázána, vyskytojí se přece ještě četné případy,
že jednotlivci přijímají a si ponechávají dopisy z Uber,
obsahující prospekty, hrací plány, losy atd. zmíněné
loterie, že' do Uher za losy peníze posílají, aneb je
také přímo od různých agentů a sběratelů kupují. —
Jest nutno uvésti opětně na pamět, že každé vůčast
pění se hry v uherské třídní loterii tvoří přestapek
důchodkový, který se dle ustanovení důchodkového
trestního zákona přísně tresce. —| Již pouhé přecho
vávání byť i neobjednaných losů zakládá pokus pře
stapku důchodkového u trestá se rovněž jako shora
uvedeno. — ©Upozorňujeme proto obecenstvo, aby ve
vlastním zájmu veškeré prospekty a losy uherské třídní
loterie poštou došlé zničilo aneb nejbližšímu bernímu
úřadu, oddělení fioaační stráže aneb přímo c. k. fi
nančnímn okresnímu řiditelství v Praze odevzdalo a
od agentů vůbec žádných nabídek a losů této loterie
nepřijímalo. —

Ze soudní símě. V prosinci dne 7. b. r.
byla pořádána veřejná echůze lidu, při níž mlavil též
„řečník z Prahy“ kustos dělnické akademie, G Lukeš.
Mlavě o stísněných hospodářských poměrech, podnikl
též útok na duchovenstvo, používaje defraudace ve
Svatováclavské záložně ku výtkám celémo stavu. Na
nájezdy tyto odpověděl přítomný p. Jvs. Urban ná
mitkou, že pokladní „schodek“ předáka socialistického
Reisae také nikdo nepřipisuje na vrub celé strany.
Touto včasnou odvetou rozčílil se „řečník z Prahy“
tou měrou, že spustil otřepanou pfaničku o zatemňo
vací činnosti kleru a na důkaz toho pronesl urážlivý
výrok o správě bisk. Borromea, dokládaje se zprávou
časopisu „Samostatnosti“, Výrok p. řečníka se však
nekryl s obsahem „Samostatnosti“ a proto naň správa
„Borromea“ podala žalobu pro urážku na cti. Stání
bylo určeno ua 29. prosinec před okresním zdejším
soudem, kamž se dostavily obě strany se svými svědky
bez právních zástupců. Soudce, p. sekretář Sedláček,
před početím přelíčení vyzval obě strany ku smírnému
narovnání, k čemuž přítomný p. Dr. Rey! jbned při
stoupil problásiv, že mu nejde o trest žalovaného,
nýbrž pouze o satisfakci. Když se obžalovaný pře
svědčil, že žalovaného tvrzení užil a že obsah tvrzení
nekryje se ani s výmysly redaktora Horkého, prohlásil
též ochotu ke smíru, dle něhož uvolil se v „Právu
lidu“ a v „Ratiboru“ uveřejniti následojící prohlášení:
„Pronesl jsem na veřejné schůzi v Hradci Králové ob
vinění eprávy bisk. stad, semináře „Borromea“, která
se těžce dotýkají cti její Výrok tento učinil jsem
pouze na základě nesprávné informace, proto prohla
šuji, že jsem neměl v úmyslu eprávu „Borromea“
zlehčiti a výrok odvolávám“. Jest žádvucno, aby 80
cialistický štáb posýlal za řečníky aspoň takové lidi,
kteří vědí, že není všecko pravda, co se tiskne a že
mnohé daremné pomluvy tiskem spáchané jenom proto
nejsou napadenými žalovány, protože poroty trpívají
blabosklonně zvláštně radikálním redaktorům žurna
listické zákeřnictví. Kdo se však spálí a urážlivý
článek před svědky vykládá, ubíhá v nebezpečí trest
ního stíhání, jež může nepředloženému kritikovi vy
nésti třeba 6měsíční žalář.

(Zasláno.
Na článek ve věstníku „Všeodbor. sdružení“

schůzi výborové 28. prosince 1902 dáti následující
objasnění:

Zpráva o plenární schůzi výboru ústředního ze
dne 14. prosince 1902 v „Obnově“ a „Našich Listech“
starostou podepsaná byla dle protokolu uznána za
správnou a tudíž výtka p. Koleše jest bezdůvodnou.
Prosíme al. redakci „Lid. Listů“, by laskavě uveřej

ňovala zprávy tajemníkem neb starostou zaslané apodepsané, aby členstvo nebylo klamáno zprávami
mylnými a od jiného psanými.

Dle $ 15. stanov „Ochrany mládeže“ zasedají
v ústředním aboru téhož spolku zástupcové tří hlav
ních odborových organisací dělnických: sociálních
demokratů, národních dělníků a křesťanských sociálů.
Následkem znění S 16. „Zemeké sdružení katolických
spolků“ nemá práva vyslati tam svého zástupce, ný
brž „Všeodborové sdružení křestansko-sociálního děl
nictva pro království České.“ To však dosud nemohlo
tam svého zástapce vyslati, poněvadž nebylo vyzváno.
Nebo snad přišlo „vyzvání“ na nepravou adresa“
Proto se uctivě tážeme, kterou odborovou organisaci
zastapuje p. Hovádek v „Ochraně mládeže.“

Za Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva
pro. království České:

JOSEF URBAN, t. č. starosta, V. JENŠOVSKÝ,
pokladník, OLDŘICH ANDRLÍK, zapisovatel, ALOIS
LNĚNIČKA, JOSEF ZOUBEK, ANTONÍN POCHMON,
členové ústředního výboru.

—ěčé Be

"Uržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 27. prosince 1902. 1hl.

pěenice K 11:90 —13-10, šita K 10 10—10 60, ječmene
K 7 20—830, ovsa K 540—620, prosa K —————
rikve K 1000—12—, hrachu K 19——2$—, čočky
K 33——25—, jahel K 20-—, krap K16:00"—2400,
bramborů K 240—2'60, jetelového semene bílého
K —:00——:00, jetelového semene červen. K 10200
—190:0, máku K 28:00—31'00, Iněného semene K ——
———, 100 kg. žit, otrub K 11-—, pšenič, otrub K 1076,
1 kg. másla K 1:60 —2'10, 1 kg. sádla vepřového K
1'80—2:00, tvarobu k 0-28—0-36, 1 vejco 8 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden hl. cibule K
0:00—0 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0'00—0'00,
1 kopa zelí 0-00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0:00—0'00,
1 hl. švestek K 0:00 —0'00, 1 kopa petržele K0 00—0'00,
1 kopa celere K 0:00—'000.
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kMalinský 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.

Epochální vynález jest

AETERN
jehož mechanism a duchaplné sestavení
staví nám

-úplně samočinně a okamžitě

před oči kaiendář katolický 1 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.

Velenutné pro každého, zvláště
| pro úřadyfarní.“již

Úspora každoročního sakupování kalendáře.

Zasílá vyplaceně proti předem zasla
nému obnosu 2 K autor

Ch. Pelzl, Smiřice.

68 64 69 CSSS

Koste ní “
náčiníA

Bag“ vlastní výroby —» |

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:

B" První "UG
strojní kruhárna na zelív Malíně

FRANTIŠEK JANSA
nabízí kyselé zelí jemného řezu a chuti

od 50 kg. počínaje.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod
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z malbuokenkostelních
PRAHA--I.,

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

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se železnými rámy, st

těmi 1 vsazením.
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Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

RB“ Neačetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání. ij
Založeno roku 1836.

x
k Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brasinky
v 6ti kilových nádobkách tranco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.x

Malinský křen
ze svých křenovek nabízí

FR. JANSA,
rolník

a člen spolku křenařů

v Malíně u Kntné Hory.

Jen ten křen, který opatřaje „Spolek křenařů v Malíně“
svým členům zde připojenou ochrannou známkou lze

považovati za pravý malinský.

|

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

WE*pouze za 3 koruny fi
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.
ODOOCOO

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"il

pR“ Božíhroby,"ij
PR" křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.
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Zubní lékař

MAD.A.Ařal
ordinuje od 8—4 hl.

AHradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.KOK

K čís. 11.497.

Konkurs.
Při kathedrálním chrámu Páně

sv. Ducha v Hradci Králové

uprázdnílo se místoohoralisty
dnem r ledna 1903 počínajíc.

S místem tímto spojena jest
remunerace 480 K ročně s osob
ním přídavkem 60 K.

Kdo o místo toto hodlá se

ucházeti, podejž žádost svou do
klady opatřenou ©podepsanému
úřadu purkmistrovskému do 31
ledna 1903.

Purkmistrovský úřad
král. věnn, města Hradce Králové,

29. prosince 190%.
Starosta:

Dr. Ulrich m. p.

S00 00000 00000 9010000

$oáj R svému!
Žádné cenníky ilustrované; za
to všem důsť. pp. kněžím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských 1 dámských,
elatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řetězy. ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,

brejle, skřipce. dalekohledy, di-divadelní kukátka atd.

Dáclav
Srančák,

řádné

; oak: "y (re- hodinářský a elatnický závodžpaskrovány) a w

ručíse3roky Č, , Oř ,sa opráný — y Ueské (Ořebové

Veškeré správky hodin u šperků vyřizují se
se zarukou a rogesálají franko.

Mnoho pochvalných usnáné a poděkování
Do ruce.

> Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie

: =- Výhodné podmínky plutební bee zvý
Sen (ev.
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Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanicidodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

KRÁSA
DUSE.$

Obrázky ušlochtilých žen a dívek.

V ciziněi domanasbíralKarel Vrátný.
Stran 134 — 8%. Cena K 120.

Objednávky vyřídí

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze L.,

Melantrichova ulice, v paláci měst. spořitelny.pon
Josef Neškudla,

c a kr. dv.vý dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

oručaje P. T. veledůst. duchovenstvu
M$ všadež osvědčený a mnoha doporu

; čeními nejčastěji vyznamenaný
c. a k. dv. výrobní závod

věee kostelních paramenii
praporů a kovového náčiní. — Ilastr.
cenníky, vzory a předměty k výběrn na
požádání franko se zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

1000vd

v
: ŘE

První český katolický závod ve Vidni,

Františekuher:
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., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
Se vše 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 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!

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kačdém slohu
odporučuje firma

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

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

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

TOvVárnawww
na spracování ovoce

B koňakua výrobalikérůu [ Jos.Tomášek
ve Vysokém Mýtě

PAYdříve závod na sužitkování ovoce, saložený "WA
Čechách K3

— nabízí 

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
| rumy a punše, likéry, sladké ovocné

víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
| nalní),vínasladkáa vino šumivé (šampaňské)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a ou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomemslaté medatlie,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté me

Vzorky zdarma a franko,

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko- Uhersku.

První česká továrna
dýmek

K Patrná a syn
-- w Jaroměři. - 

ZÁKONNĚ
CHRÁNĚNO.

PATRIA

Založeno 18948.

ymf“ Cenniíkyzdarma a franko. "i

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradol
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.



Nejdůst. bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod.

zasklívání obraz © psací, kreslicí a školní potřeby, alba, kassety,
ve vlastní dílně. . knížky modlitební. obrázkové a obcbodní atd, atd.

oN) — DOPISNICE—

vičky KOSLEÍNÍobrem
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-pag“ Ordinar. listem nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci Králové

z roku 1888.

: 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, svičky stearinové pro lustry i pro potřebu domáci.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

US Zvláštní nabídkouna přání ochotněse poslouší. "i

Závod poctěn dne 12.září r. 1902 návštěvou Jeho Ercelence pana Karla
braběte Coudenhove, c. k. ufatodržitele v království Českém.

VVVVVVVV
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svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod

j všech kostelních paramentů,;
praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou.

r O O OTO DO OTO O0 OOP ACCO

Pravé, vyleželé buro.U —
—— WIiDO mmm

(2 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.

== E

valký výhĚT
zlatých a stříbr,
skvostů, svateb.
darů, kapesních
1 nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - 

JAN—
KALIS

bodinář azlatník
v Rychnově n. K

přísežný znalec i
c- k. okr. soudu

"Obrázkové
cenníky zašle.
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Navšťivenky
všech druhů

nabízí
Biskupská

knihtiskárna.

Založeno r. 18650. -o

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatníkapasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině w ohni zlacené a otříbřené, začsoručí.
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 svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za

SLAVIA"
vzájemně pojišťovací banka v Praze,

uzavírá

pojištění na úmrtí a dožití, věma dítkám, pemče a
pojištění množné.

2bletý muž zabezpečí za čtvrtletní pojistné K ©-48 pozůstalýmkapitál
1000-—, splatný hned po jeho úmrtí nebo přidožití 00. roku. Po

V posledních letech vyplaceno 10 prece. pojistného.
Vyplacená dividenda 930.16584 korun, res a lond

24180.840-65 kor, dosavadní výplaty 50,232873-586 kor.
Vysvětlení a sazby ochotně zasílá

Generální ředitelstvo banky „Slavie“ v Praze, Hayličkovo náměstí
jakož i generální zastupitelstva:

v Brně, ve Vidni, v Lublani, ve Lvově a v Záhřebě.
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,

o nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

é „I tější,patenekatd.conejvíce.
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K NOVÉMU ROKU
*

é uctivě blahopřeje « o zachování přízně prosí
ký .

z, Vždy oddaná

i Biskupská Knlhiskámna v Eradol Králové,
ý
| | =M

ji .
RE

g l i H : Ů

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěs

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze Českého, křesťanského, 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.

8 ACORACICOAOAORAGIMACOICDRACIRACOKACIKISVA ZASREO AAA
: |

Langhans c. k. dvorní fotograf odporačuje ctěn.
P. T. obecenstvu svůj v Král. Hradci (v Adal

bertinu) nově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu.

nejnovější soustavy nabízí

ČENĚK BUBEN,
kočárník |

w Hradci Králové.
Práce vzorná.

|. S u
Veleciéným P. T.

navštěvovatelům
„GRAND HOTELU“

v okresním domě v Hradci Králové..

Cenymírné.

e Největší sklad e ©
Podepsaný klade sobě za milou po

všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek Hlanelových i proší vinnost vzdáti všem P. T. navštěvovatelům

P vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- | | : Zolá di
S věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních X A ořelé díky E MK

" dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. sa dosavádní a prositi sa další vzácnou
||| příseň.

Ku směně roku pak vyslovuje své

nejsrdečnější blahopřání.
V dokonalé úctě

Fosef Morávek,
hotelier.. 

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
OB*Filvo z měšťanského pivovaru v Plzni

přímo od čevu. “ji
Slavnostní, svatební a přiležitostné hostiny upravuje a obstarávák největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivému

firmy

JAR STOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

Vackova plzeňská velkorestaurace

u Choděrů „ŘEE
v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel

Majitel: Politické drnůstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmom. — Tiskembisk. knihtiskárny v Hradci Král.

uznání



Jerusalém či Betlém"
(2) Přišli tři mužové z daleké ciziny a

táží se, kde jest nově narozený král. Hvězda
jasná na obzoru vzešlá přivedla je k tomu, že
opustili domov svůj a vydali se 8 četným ko
monstvem a se skvělými dary oa dalakou cestu.
Vypravují v rozmařilém městě | Jerusalémě
o hvězdě jasně zářící a diví se, že obyvatelstvo
v tak blízkém sousedství Betléma hvězdy ne
bývalé si nepovšimlo. Teprv na upozornění
cizinců pátrají učenci židovští po zápisech
proroků a nalézají rodiště dávno touženého
krále svého. Ale i při tomto nálezu místo
radosti lekají se vříchodu nového králo domní
vajíce se, že v nastávající občanské válce bude
majetek jejich valně ztenčen.

Tak bylo před staletím a tak bývá až
dosud. Blahé ovoce křesťanství září jasným
třpytem v záplavě lidského sobectví, ale Jeru
salém, to jest moderní lidstvo, jasný tento třpyt
nauky Kristovy podceňaje. Ba došlo to již tak
daleko v křestanské Evropě, že se obyvatelstvo
i jeho vláda leká slov: Kde jest nově narozený
král? Lekají se vlády těchto slov, protože pro
samý shon po nových vražedných nástrojích
zapomuěly skutečně na nově narozeného krále
betlémského. Tak blízko leží klíč ku šťastnému
a spokojenému životu národů, ale vlády zúmy
slně zavírají oči, aby klíče toho použiti ne
mosily. Příkladu jejich následají i národové,
zapomínajíce pozvolna na příčinu příchodu
Kristova na svět. Cesta ku Betlému zarůstá
travou zapomenutí a národové libují si v Jeru
salémě. kde pyšnému rozama dovoleno i blou
diti, kde nikdo nepřipomíná ohled na zákon
věčný a kde sebezápor nikdo neukládá,

Žijeme skutečně již drahná léta ve víra
Jerusaléma a zapomněli jsme úplně na tak
blízko ležící Betlém. Žijeme v sebeklama, že
nám nádhera Jerasaléma úplně dostačí ku spo
kojenosti a ku štěstí. Domníváme se, že nám
výmysly lidského rozumu prospěji více nežli
zjevená nauka rozamu božského. Věda má nám
nahraditi úplně víru. Božská nauka betlémská
příčí se prý svobodě ducha a zdržuje osvětový
postap. Nic prý tak neujařmilo lidstvo, jako
právě křesťanství. Takými a podobnými výt
kami zavrhují jerusalémští socialisté působení
skromného a tichého Betléma. Jen v jednom
století právě uplynulém lidstvo odtrhlo se od
Betléma, přidavši se k Jerusalémua již stopy
tohoto poblouzení jsou patrny. Mnohými uži
tečnými vynálezy vykořistila věda skryté dosud
síly přírodní. Ale spoutané tyto stly, na něž
má právo veškeré lidstvo, prodala věda pouze
bohatým a mocným tohoto světa. Kterak jest
prospěšno hladem zmořenému mrzáku, že nej
modernější parostroje probíhají kraj šíleným
letem 120 kilometrů za hodinu, jestliže nemá
peněz na jízdní lístek? Sopající hlasatel vědy
prolétne bleskem nekonečně dlouhou kolejí,
ale chuďas plahočí se o berli jako blemýžď
dále, upadaje v tradné úvahy, proč nemůže
také on, tvor lidský, pohověti svým údům na
sedadle vedle zámožných a zdravými údy opa
třených spoluobčanů.

V Německu na př. pracoje ročně dle vě
deckých výpočtů 255 millionů železných otroků,
kteří vyrobí za 12 milliard marků zboží. Jak
veliký podíl připadne z tohoto obrov
ského zisku jednotlivéma živému dělníka?
Proč nedovede tento získaný peníz uospoko
jiti dělnické zástupy, které v počtu rok od
roku rostoucím kupí se v davy nespokojenců,
usilujících o úplný převrat společenských po
měrů? A přece dle výpočtů vede se dělnictvu
v Německu mnohem lépe nežli před 30 lety.
Počátkem let 70tých připadlo na jednoho oby
vatele říše německé 81 litrů piva, 51 kg. pše
nice, 20 kg. masa. V roce 1897 připadlo již na
každého jednotlivce 123 litrů piva, 84 kg.
pšenice a 41 kg. masa. Poměry žaludkové se
tedy rozhodně zlepšily až o 40 procent, a
přece nespokojenost těchto lépe živených lidí
vzrostla o 100 procent. Proč nedovede tento
rozmach průmyslové výroby učiniti člověka

spokojenějším? Vždyť věda slibovala zříditi
na zemi ráj. Působením nevěreckých učenců
náboženství bylo značně na své vážnosti
v lidstvu poškozeno, proto nemůže již tou
měrou „poutati“ lidskou svobodu jako dříve
a přece Štěstí na světě nepřibylo. Škol nasta
věno v každé i nejodlehlejší vísce, středními
školami opatřeno každé větší město, celé
spousty pěkných slov o lidskosti chrlí časopisy
svobodomyslné do tidu, ale káznic a blázinců
neubývá, nýbrž stále a stále nutno tyto nez
bytné ústavy přistavovati, poněvadž dosavadní
rozměry nepostačují.

Nadšení proroci humanity získali pro
své zásady téměř všecku evropskou intelli
genci, ale proto přece slzy utiskovaných zo
středu našeho nevymizely. Ba patrno, že nářky
utlačovaných, kletby znásilňovaných a okráda
ných j při velebené humanitě vzrůstají. Vě
domosti sice množstvím Škol se do Šířky roz
množují, ale za to čím dále jsou vzácnějšími
lidé 8 hlubokým opravdovým vzděláním. Polo
vzdělanci chápou se tisku a stali se pravou
kletbou národů. Nedoučený proletariát jest
paskvilem chlubné vědy. Zdravotnictví uezlep
šilo, za to však choroby lidské se zvětšily.
Každý drahý člověk jest dnes nervosní. Dříve
než vůbec počíná pracovati, jest již pouhým
pomyslem na práci k smrti unaven. Nervositou
trpí i desitileté děti, takže celý svět časem
stane se obrovskou nemocnicí, ačkoliv věda
lékařská zná povaha lidského těla daleko lépe
nežli před 100 lety.

Všecek ten pokrok -vědy a potlačení víry
nedovedly zastaviti úpadek člověčenstvaa jeho
bídy. Rozervanost života, ochablost sil, zášť
společenská, necitelnost srdce, mělkost duševní,
malátnost tělesná atd. jsou těmi poklady mo
derního Jerusaléma, jenž i při vší své patrné
nicotě a malomocenství leká se pomyšlení, že
by měl svou nadutost amenšiti uznáním pr
venství pokorného Betléma.

Zůstaneme stále v téch rozbahněných
vodách, kam nás zavedli hlasatelé pošetilých
nauk a pak vlastní uaše vášně? Nepovšimneme
si, že ku zářivým jeslím betlémským obrací
se přirozený pud nezkažeuéhosrdce lidského ?
O nechme přemoadřelé moderní mudrce jejich
snům a následajme raději staré zbožné mudrce
v jejich cestě ku Betlému. Vezměme však
s sebou též podar pro Božské dítko. Složmeu
nohoa Jeho zlaté ryzí srdce, které v pokoře
uznává světovou vláda Boha věčného nad
veškerým lidstvem i nad celov přírodou. I
kadidlo zbožného ducha a věřícího rozamu
rozžehněme u jeslí Beránka. Myrhou sebezá
poru a trpělivé odevzdanosti do vůle Nejvyššího
doplňme podar královský. Bade-li nám obtížno
podstonpiti tuto oběť ve prospěch nově naro
zeného Krále světa, pak budeme ina dále
platiti krvavou nesmyslnou daň zbýralému Je
rusalému, jenž za svou krátkou rozkoš dává
si platiti dlouhým utrpením. Nuže, za jasnou
hvězdou víry ku Betlému!

Svatováclavská záložna.
Myslilo se do nedávna, že Drozd sám

značné peněžité obnosy defraudoval a někde
v cizí bance si je uložil. Bylo i mezi kněžími
veliké roztrpčení, proč Drozd nechce udati,
kde ony veliké sumy má. Určité tvrzení o ve
likých defrandacích Drozdových působilo na
katolické kněžstvo překvapením ohromujícím;
těžko však nevěřiti, když závažné okolnosti
zdály se nasvědčovati skutečně toma, že Drozd
nebyl pouze passivním vinníkem. To hlavně
pohnulo naše duchovenstvo k heroickým pe
pěžním obětem. Nyní, když první vzrušení
poněkud se uklidnilo a když hrabá střelba
„Práva lidu“ již ovšedněla, počíná se podstata
hrůzné zvěsti rozvážně pytvati; přichází se
k přesvědčení, že nezvratný důkaz pro defrau
dace Drozdovy posud chybí.

dnsevty se počítají levně. Ročník IX.

Metropolitní kanovník vsdp. Dr. Doubrava
došel nyní ke Drozdovi a důrazně ho vybízel,
aby pověděl konečuě, má-li jaké peníze v ci
zině;, všemožným způsobem snažil so ho při
měti, aby je vydal. Drozd byl dojemnou do
mluvou pohbnut až k pláči, ale odpověděl:
„Tázal jste se mne téměř pod přísahou, zdali
mám jaké peníze v cizině; mohu Vám s nej
čistším svědomít říci, že nikde penize nernám.
Vše,cojsem měl,jsemvydal—1svůj nábytek;
a až trest svůj si přestojím — budu-li od
souzen -—-zbude mi jediná peuse, a i ta mi
zabavena bude, tak že vyjdu jako hotový
žebrák.“ Neříkáme, že rozhodné popření Droz
dovo nás zbaviti musí veškeré pocbybnosti;
ale kdo by je chtěl již předem prohlašovati
za směšnou vytáčku, nechť vysvětlí, proč by
se chtěl Drozd vykrucovati i v čase nynějším.
Tolik rozumu mu jistě zbývá, aby poznal, že
mu lež pranic nepomůže a že při soudním
Hčení zcela jistě hříchy hlavních vianíků vyjdou
na světlo. Lhaní v nynějším čase by bylo
pštrosím strkávím hlavy do písku. Drozd má
též nyní dosti času k úvaze, co by si za uta
jené millionyasi mohl koupiti, ztráví-li většinu
dalšího svého života v žaláři. Nemáme tedy
vážné příčiny prohlášení vinníkovo házeti beze
všeho na smetí. Ale přes to vše zůstane Da
bývalém předsedovi vždy palčivá vina, že
k tureckému hospodaření v založně mlčky
přihlížel a že se urputně stavěl proti řádné,
nestranné rovisi; zklamal velikou důvěru tisíců.

Šikovný „Čas“ na oko s uevinnou tváří
referujeoschůzcevsdp.dra. Doubravys Droz
dem: „K Drozdovi dostavil se kanovník Dou
brava, aby ho vyzpovídal. Při tom domlouval
mu, aby pověděl, kde má peníze uloženy, ale
Drozd se slzami vočích tvrdil neustále, že nic
nemá“. Nevyhlíží to, jako by se dostalo do
veřejnosti zpovědní tajemství? | Prostý člověk
si z toho může vyvoditi podivné důsledky.

Nepřátelé naší cirkve potupnými pošklebky
stihalis počátku umírnéné referáty „Katolických
listů“..Na všech stranách bylo plno křiku, že
chce „klerikální“ tisk omývat mouřenína. Když
však byly uváděny věcnější doklady hříchu
Drozdova, tu i katolický tisk zcela poctivé
užil proti Drozdovi slov přísuějších. A ejhle,
jaký obrat v logice Štvaných listů! Nové
nadávky se sypaly na katolický tis:, který
prý proti Drozdovi zuří hůř než žurnalistika
protikatolická, Prý Obnova se vyřítila proti
Drozdovi též s hroznou nešetrností. Co jsme
předpovídali již dříve, stalo se, ať si katolíci
povedou v této palčivé záležitosti jakkoli, biti
budou vždycky. Ať nám ony farisejsky útlo
citné listy podají aspoň jediný důkaz, že jsme
vinu spáchanou kárali přehnaně; paušální
podezřívání zmásti dovede jen lidi slaboduché.
Poněvadž bylo se zřejmou tendencí protikato
lickým tiskem lživě roztrušováno, že církevní
kruhy chtí chrániti Drozda před obvyklým
průchodem světského zákona, řekli jsme ote
vřeně, že Drozdovi přísluší takový trest jako
každému vinníku toho druhu. Že u „Práva
lidu“ i při této příležitosti se jevila dvojí
duše, to ovšem nepřekvapí nikoho, kdo jen
trochu do duševní dílny socialuí demokracie
měl příležitost nablédnouti. Katolickým listům
spílalo, že vnitřní stav záložny tatlaly a
Drozdovi nadávalo též důkladně. Když se však
objevily peněžní nepořádky v pokladní knize
samé socialistické knihtiskárny, tu zase po
trestála jako hlavního vinníka toho, který —
ony nepořádky objevil. A kasír sám se těší
pa dále blahovolné přízní soudruhův. Že tak
„důsledné“ jednání spravedlivým a poctivým
není, to snad i každý slušnější žid uzná. Čas
ovšem ve své logické a učené povýšenosti
sekundoval „Právu lidu“ až příliš poníženě,

Pán: pastoři zažili při krachu Svatovác
lavské záložny ovšem slavnostní day. S gustem
si pochotnávali na nedokázaných defraudacích
katolického kněze. Zatím však i jim osud
připravil málo příjemné překvapení, o němž se
ve svých listech ovšem ani slovem nezmiňují.
Co se stalo? Pokladník protestantisujícího
spolka Gustava Adolfa, jménem Jubisch, by



do dvouletého vězení a ke ztrátě cti na dobu
tří let. Snad nyní evangelické listy zastaví na
čas chválení neporašitelné protestantské pooti
vosti. Jubisch z evangelické kasy jistě málo
nevzal; kdyby si byl vzal z kasy jen malou,
nepoukázanou diškreci, byli by hlasatelé Lutbe
rova evangelia jistě rádi přimhonřili oko k ava
rování se veřejného skandálu. A věra nejvýš
zajímavo jest, že 8e naše veřejnost o tomto
šikovném kousko dověděla teprve po odsouzení
defraudantově. Patrno, že umějí i latherští
„reformatoři“ pravdu obratně utajiti, neníli
jim příliš příjemná, Že „Čas“ k odhalení anebo
kritickému proklepání celé té věci ničím ne

řispěl, není ovšem nápadno ani nám, ani jeho
bratřím kamarádům.

Nyní mitwo mnohé jiné defraudace v našich
zemích objevena citelná malversace v rolnické
záložně v Kateřinkách. Mnoho protikatolických
listů vyzývá českou veřejnost, aby defraudaci
účetního a pokladníka hleděla napraviti. Oba
zpronevěřili v krátkém čase maličkost |
200.000 K. A hle, při této příležitosti své blesky
a pumy schovaly protikatolické listy rod lavici.
Vyrukují s nimi zase, až nabude aféra „Svato
václavské“ zase nějaké nové | zajímavosti.
Pro neslýchané oběti katolického kněžstvu
v liberálním tisku není téměř slova nznání;
to raději každý list hází všecko kněžstvo
8 Drozdem do jednoho pytle. „Čas“ má při
tom až hrůza slabou pamět! Nedávno pochválil
jednoho katolického kněze, který od pohřbu
nic novzal, ale věnoval pozůstalým ještě čtyry
koruny. Ta chvála čpí až příliš farizejstvím,

onévadž hned dodává, že jest takový kněz
lou vranou mezi havrany. :

Můžeme ujistiti redakci Času, že na hu
manní potřeby vydají katoličtí kněží daleko
víc peněz než realističtí mluvkové. Až bude
míti katolický kněz u nás aspoň třetinu přijmů
Masarykových, pak jistě štóla vybírati nebude
a bude ještě štědřejší než dosud. Chudí kaplani
a faráři prodávali i nábytek a šatstvo, jen aby
mohli něčím přispěti nešťastným obětem zálo
ženského krachu. O tom Čas nechtěl věděti
nic a teď najednou zaznamenává celé — čtyry
koruny 8 nezbytným potopným dodatkem.

Snad nově se ustanovojící záložna „Dů
věra“ uspíší s pomocí Boží záchrannou akci.
Do výboru z vůle archiepiskopátu Pražského
není uayržen ani jeden kněz, což za nynějších
okolností jest jen chvalitebným rozhodnutím.
— Každé neštěstí jest k něčemu dobré Pro
zrazena těžká chyba kněze, jednoho, aby ae
v nejkrásnějším světle ukázala poctivost a
obětavost duchovenstva v celku. Naše kněžstvo
prošlo zkouškou ohněm velice čestně,

Obrana.
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Od břehů Želivky.
„9 tou půdou na pláni, srostlí jsme, skováni
velcí, malí; tady jemo nejradši,
tady nám dostačí třeba ukaly“.

K. V. Rais.

Tak je nepatrna ta řeka Želivka, tak neslavna
jako ta krajina, kterou se proplétá a jako ten lid,
který u ní a kolem ní má svá pole a své chatrče.
Sotva vznikla a sotva se trochu k životu propra
covala, již jest konec jejímu toku. A pere se
každým krokem o kus toho života, bije ve skály,
láme a kruší je, rozrývá s napjetím všech sil tu
tvrdou prahorní půdu, jen aby měla a mohla kudy
téci, zápasí do úpadu, do únavy, jako ten lid okolo ní,

„A při tom je klidna, ticha, sama sebou spo
kojena, neznající dalekých zemí a krajů, jako ten
lid uní. A tiché jsou ty hluboké stráně okolo ní,
hluché, jakoby samy v sebe zamlklé, zaražené,
jako by už ani touhy po jiném životě v michne
bylo, jako by to takhle od vždy musilo být, jako
by se takovýto život rozuměl sám sebou, A ne
ozve se ani pláče v rozervaných těch stráních,
jen tu a tam uchytí se na nich jalovec a za něčí
zvloudilá ovce, tak je tam ticho, tak hlucho, tak
smutno, že se až chytáte za hlavu. A jen vlny
hučí, jen ty perou se každým krokem o kus lepší
cesty a hučí stále stejně a perou se stále tvrdo
šíjně a zdá se, že nadarmo. — Jako ten lid!

Nepískne údolím jejím parostroj, neletí zdě
šeně po její srázných stráních; nebučí ve svislých,
bílých zvoncích a v napjatých drátech telegrafů a
telefonů nové zvěsti z cizích krajů po její březích;
neznám jest jí horečný shon světa po chlebě a
zábavách; klidně, monotonně, den ode dne stejně,
konservativně, bez rozčilení, bez vyrušení béře se

dr. Drtiny pantheismne, moderního pak názoru
na život humanita, lidakost.

Pantbeismus tvrdí, že není osobního Boha,
jak jej křesťané znají. Bůh pantbelstův nemá
osobní jsoucnosti, nýbrž je v celém světě, svět
jest jeho skutečností a on toliko jeho pravdou.
Bůh pantheistův ani nemyslí, ani necítí, on
nemá vůle, on jest jakási mrtvá síla, on 56
nemůže přiblíšiti k nám, ani my k němu. O0
nemůže znáti našich citů, našich bolův, marné
jest k němu naše volání. Dle učení toho možno
mysliti si za část Boha i kos nějaké mrtvé
hmoty, neb neuvědoměloa sílu přírodní, buď
člověka samotného. Dle Hegela „věčnýrozam“,
dle Spinozzy „věčnou substanci“ atd. Slovem,
důsledkem novověkého názoru na svět má být
zase kus starověkého pohanství.

Princip všeho světa Bůh má býti něco
neosobního, když snaha po osobnosti jest světa
zákonem? Všecko tvorstvo snaží povznésti se
k osobnosti a dosahuje snaha ta v člověku
svého vrcholu. Bůh jest nárokem svědomí i
srdce člověka. Člověk pakstvořen jest k ode
vzdání se ve svého Boha, aby v něj věřil, jej
miloval, v něho naději svou skládala konečně
v něm kýžené své blaženosti došel. Bez osob
ního Boha však není víry, není lásky, není
naděje. Tyto nutnosti ducba lidského jsou
darem jediného osobního Bohu, Boha kře
stanův.

Svědomí naše vyžaduje vládu zákona
mravního, my však nemůžeme si mysliti jsouc
nost zákona mravního bez jsoucnosti osobního
Boha, kterýž jedině může býti nejvyšším zá
konodárcem a sudím. Že zákon mravní uení
výmyslem lidským, jest nepopíratelno, on
prýšti z nejvyšší autority Boží. Zákony a
ustanovení lidská, byť sebe lepší. přece po
dlébají změně. Zákon mravní však jest jen
jeden, po všechny doby, n všech národův, on
jest zákonem věčným z nadlidského principu
právního plynoucím, a tento princip může býti
toliko osobní Bůh. Z toho také plyne pojem
o nejvyšší, neomylné spravedlnosti, které vin
níku uniknouti nelze. Mosíť stávati tato pravo
mocná stolice, ku které nevinný odvolati se
může a které vipník neunikne. Dle novověkého
názoru není ovšem ani nebe, ani pekla, tedy
ani věčné odměny a zadostučinění, ani trestu.
Praví se, že svědomí samo jest tu zákonodárcem
i trestajícím soudcem. Ale což, není-li ono
jedním ani druhým? Ono může býti zakaleno,
oslabeno i otapěno, ono může i mlčeti; kde

potom zůstals spravedlnost? Či snad žádnénení

Miliony lidí deptaných, nešťastných, tr
pících ne vždy vinou svou vlastní, ale vinou
okolností neblabých, vinon jednotlivých netvorů
v podobě lidské, miliony lidí připravených o
čest, zdravi, láska, mladost, krásu, jmění
vinou drahých, udržaje a utěšuje zde ještě
jen pevná víra v osobního Boha, totiž víra a
naděje ve věčnoa odplatu a spravedlnost. Co———————————-——————
životem jako ten lid okolo ní. A i když zabučí za
horami hrom a když prudký příval rozbouří její
tok, vyzní vztek jeho malomocně a nadarmo a
rozbije se v šíleném zápase o tvrdou kolébku toku
jejího. ň

I ta krajina, kterou Želivka protéká, pra
zvláštní. Brzy divoce romantická až k neporoz
umění, brzy až k zoufání jednotvárná a unavující,
ale stále stejně chudá, bídná, zapousenutá. Jako
ten lid v ní! Nenávidíte ji až k smrti, ale hned
zase jste do ní zamilování až k zbláznění a když
ztratí se vám s obzoru, slza vstoupí v oko vaše
a-tesknosť, kterou ani vypověděti nelze, vstoupí
v srdce a kdyby možno bylo, letěli byste v ní
zpět. A přec nedá vám než bídu a nouzi a dření,
dření strašné, dření vysilující, dření s krvavými
mozoly na rukou i na nohou a celou spoustu
vrásek na čelo a šedin na hlavu. Ba i to lůno
její jest samá skála, samý kámen, když vám v ném
kopou hrob a přece k ní Inete, přece ji milujete
jako ten tvrdý, divný, brubý, ale přece jen v jádru
vždy dobrý lid na ní....— — —

Seděl jsem na břehu Želivky a chytal pstruhy.
Divoce zmítala se nástraha v roztříštěných o ka
mení vlnách, nestečil jsem popotahovati ji, ale
pstruzi — nebrali. I lehl jsem na znak na kraji
lesa a zableděl se v protější vysokou stráň a v
malebně na ní položený panský dvůr. Celá tříšť
paprsků slunečních zahrála v roztroušeném ja
lovcoví. A olšoví na břehu řeky zdálo se posypáno
zlatem. A bylo tak ticho, tak svátečně, že mi šla
až hlava kolem. Jen řeka hučela svůj stále stejný
bymnus a jen někdy zahučela silněji, jako by s
větší pietou Tvůrce velebiti chtěla. A lesy kolem
do kola jako by modlitbu řeky v duši svou vpíti
chtěly, tak slavnostně stály...

A já na vše to se díval u vytržení, bloudil
zrakem z místa na místo, jako bych se bál, aby
mi z té krásy nic, pranic neušlo, až zrak můj
utonul v nedozírné hloubce blankytné... — — —

»Bože můj, jak hrozná to musí býti dimense,
tahle věčnost. . . „le trysklo mi duší jako za
blesknutí na dalném západu za večerů srpnových.

na místě toho může dáti lidem těm moderní
učení? Resignaci — zoufalství!

Nebe dnes jest prý lidstvu blíše, než se
zdá, totiž to projektované teprv nebe zde na
zemi, která, jak tisíciletá zkušenost učí, byla

a jest dosud, aspoň pro ohromnou většínadítek lidských jen údolím slzí. To nebe atvoří
se, jakmile lidstvo vyspěje k té dokonalosti,
pokročilosti, k tomu stapni, jakého je k tomu
nezbytně třeba. Budiž — pak ale nesmí býti
slabostí a nemocí tělesných, stáří a strachu

před smrtí i když lidé anděly 80 stanou, tytověci nebe to nemálo kaliti budou.

O důsledku novověkého násoru na život,
bumanitě (lidskosti), kterou moderním filosofům
následkem nevěry v osobního Boha nutno bylo
postaviti podle tisícileté křesťanské lásky
k bližnímu, netřeba so šíře rozepisovati. Lidstvu
vůbec, trpícímu lidstvu pak zvláště zajisté že
prospěje se dobrem, láskoa, milosrdenstvím,
prokazovaným wmav každém čase z lásky ku
Kristu, za odměnu v nebi, tedy po křesťansku,
jako dobrem vykonaným pro dobro samo, bez
nároku na odměnu posmrtnou, tedy dle učení
humanity. — Uveřejnili jsme bez změny, jak
nám to napsal prostý řemeslník, účastník před
nášky učeného p. prof. Drtiny. (Pozn. red.)

Něco pre zasmání. Ostatky, koruna
masopasta, vítězný den Gambrina a bláznivé
Therpsichory, sice ještě nenastaly. Ale čte
nářové naši snad laskavě odpostí, že jim
již nyní předkládáme jedou ostatkovou legraci.
Nedalo nám její sestavení příliš námahy, po
něvadž se o to postarala „Stráž lidu“, orgán
národních socialistů, bytem a rozumem v Če
ských Budějovicích. Tento list, který dovede
ve své moudrosti ze základu vyvraceti histo
rické zásady Palackého a Tomku, píše va vá
nočním čísle s posvátným rozhorlením: „Řím!
Přímo otřásti se musí sebe klidnější duše
česká! — Rím! — město osudné, město pro
klatál“ (Snad proto, že římští papežové za
Karla IV. povýšili českou zemi v ohledu poli
tickém, národohospodářském a kulturním na
panovnicía vůdkyni zemí okolních; židé se jistě
starají o náš národ lépe. Poza red.) „Vzpo
meňme jen, kolik to srdcí vychladlo po ne
šťastném roce 1620 po Hoře bílé — jak do
brodruh Karel Veliký(!!) přitáhnol do vlastí
našich „šířit“ katolictví. A církev katolická
„Svatým“ jej nazývá.“ Atd. Až se laskavý
čtenář do syta nasměje těmto epochálním hi
storickým objevům, nechť dobrotivě sám řekne,
jaký je to muzek, jenž vypařuje takové ne
smysly. Karel Veliký, jak každý školáček ví,
žil na rozhraní VIII. a IX. století, a ten dle
učené „Stráže lida“ po bitvé na Bílé hoře šel
šířit do Čech katolictví. Že by pak onoho
Karla Velikého prohlásila církev za svatého,
to voad ani vyvraceti nemusíme. Nastává nyní
vážná otázka, proč v potu tváři Tomek, Ka
loosek a Winter s dějezpytem českým tolik 80
namáhují, když „národní“, vlastenecké duše,
Snad ani jména jejich spisů neznají a přes to
chtějí historicky ©„uvědomovati“ docela i
—- >

V tom: Hupl — Za blavou ozvala se mi
dunivá rána, jako by někdo hodil plpým pytlem
na zem. Trhl jsem zděšeně sebou.

»Nemobu děl, pro Bohs tě prosím, ženo,
počkej l“

A stařík, jenž tato slova trbavým a dušeným
hlasem pronášel, upustil trakař neplněný lesním
roštím na zem a rukávem hrubé, plátěné košile
uříral si s tváře a s čela pot.

sZa nic už nestojíš, všechno abych už jen
odřela jále odsekla žena a shazovaála s ramenou
provaz, kterým táhla mužovi v předu trakař.

=Bodejt, z čeho mám mít sílu? — Z těch
bramborů leda. — Chleba celý čas nevidím a
když, jest to samý luštinec.«

eVida mlsouna, chtěl by chleba a snad ještě
docela bílý, jako mají páni. — Vydělej si naňle
pošklebovala se žena.

Stařík však na její traktát nedbal. Sedl
si na jedno nosidlo u trakaře, vytáhl dřevěnou,
smrdutou fajtku, vyklepal ji, proštoural drátem
a začal cpáti.

+Že tě nechce rarach i s tím cumlem vzítl«
zakřikla ho žena v práci. — »Zas už musí čmu
ditle

Stařík uni nedutal,
»Pán Bůh mne netrestej, ale probafáš ty

peněz. Čtyři krejcary skoro za týden! To je do
roka ňákých šestáků! — Pán Bůh mné hřícby
odpust a solit brambory večer taky chceš, vid, ty
mlsou.e?l«

A žena spráskla ruce a vztáhla je zas ku
předu, jako by na dich mužovi před očima počí
tati chtěla, co do roka probafá. Ten však nepo
slouchal ženinu litanii, Vytáhl zcela klidně sirku,
štrejchl o plátěnky a pomalu zapaloval.

»Probafal bys celou chalupu, kdyby nebylo
mne, ty marnotratníku«....

"Co se tu zas hádáte, vy čeládko nekáraná'e
ozvalo se najednou z Čista jasna nedaleko.

Do hašteřící se dvojice jako když uhodí hrom.
»Bando zlodějská, odnesli byste pomalu celý

les a mne s ním, vidte?l«



tiskem náš lid. Ale v tom vánočním článku
jest přece jedno místo vášnějšíbo jádra. Píše
se tam totiž: „V prsou našich (snad spíš
v hlavě?) zeje jakési prázdno! á se, že
schází nám něco, něco velikého, mohotného,
uchvacujícího.“ Jak by takovému učenci také
moochbo nescháselo, když i jeho vědomosti
s vlasteneckých dějin klesají pod úroveň
šáčka z obecné školyf A teď to nejlepší;

věstný, častěji z úmyslné prolhanosti osvěd
ný Machar napsal svého času do „Naší

Doby“ malou, ale vydatnou sbírka nekritických
nadávek na Řím. A protože „Stráž lidu“ ani
síle svého nadávkového talentu nedůvěřovala,
opisovala nadávky již z hotového, přičinivši
jen některé směn“. A právě při tétu repro
duktivní a meliorační práci si popletla Ferdi
panda s Karlem Velikým. Myelili jeme, že
k nadávání není potřebí žádného zvláštního
talentu a že to dovede každý. Nyní „vlastene
eký“ list nás přesvědčuje svým výplodem, že
ani nadávka nedovede sesumírovat samostatně.
Dle zprávy Úasa se zrovna týž malér při
hodil jednomu Bydžovskému „pokrokovéma“
listu. Zbývá tedy ještě otázka, kdo Machara
parafrasoval dříve: zda Bydžov či Budějovice
a kdo prostě novinářský výstřižek poslušným
rukám sazeče k vysázení svěřil. Ale tato
otázku již loštiti nebudeme. Kdyby takový
„redaktor“ vzal do raky motyku a rýč místo
péra, jistě že by vlasti víc prospěl než tako
vými překvapujícími objevy bistorickými. Ale
kdo ví, zda by ve společnosti slušných dělníků
byl trpěn, neboť hned v následajícím čísle
prozrazuje podivné mravní názory. Nedávno
byla vzrušena naše veřejnost zprávou, že jedna
matka opustila manžela a svých pět dětí ašla
za — milencem. A tu podařená „Stráž lidn“
v genialní básni se horší nad nepřejičnými,
končíc:

Žurnály píší zděšeně:
„Je matkou pěti dětí |“

Na jihu kdes však v bezpočí :dvé srdcí svátek (!) světí! ...
Takovýhle mravní názor jest nejspíš asi

důsledkem horlivého pokřiku národních so
cialistů: „Blíže k Hasovi a jeho umravňojícím
idelm!“ I ta pardubická „Osvěta lidu“ má
lepší názor o právech a povinnostech rodinných
než pro Hnea nadšená „Stráž lidů.“ Čtenáři
nám zajisté pro tentokrát odpustí, že jsme
vůbec bahnem „vzdělavacích“ názorů „Stráže
lidu“ papír Obnovy třísnili. Jest potřeby někdy
i k takovému zboží pozornost k vůli výstraze
obrátit. Jednou jako jednou; podruhé budeme
hodnější.

Vědoma jest věc, še stav panský a rytířský
ma dále po pýše, po ouřadech, po titulích, po
místech bez míry se vylil, na díle po lakomství,
po ušitcích, po důchodech, po dařích, shromašďo
vání peněs a statků dokonce zpět odešel, na díle
k sahálce, k rozkošem, k kratochvilím. k myslivosti,
k frejům, k hodům napořád se obrátil. Netoliko
meri osobami v stavích, neš ani mesi stavy samými
šádné svornosti, nercili důvěrnosti není. Páni na to

A zarostlý, statný lesník láteřil a bromoval,
až sc les třásl a až i sama řeka zdála se zhvěti
strachem. I honící pes vedle ného schlípl strachy
ohon a třásl se jako osyka.

eProsím, milostpane, my jen tuhle kousek
roští ... .«

sJá vám dám roští, tohleto je nic?a zahřměl
dále lesník a ukázal sukovicí na balíky soušky
v suchém roští ukryté.

»Prosím, milostpane, chudý člověk chce
taky...

sAni muk, Krupičko, povíte mi to jindela
A lesník vytáhl z náprsní kapsy knížku a

něco si do ní zapsal. Pak bvízdl na psa a zmizel
jako blesk v lese,

Uaivený a ulekaný párek jako kdyby byl
na místě přimrzl.

„Vidíš, to všechno pro tu tvou zlořečenou
fajfku !“ vzpamatovala se první Krupičková.

„Pro tu tvou nekřesťanskou drštku l“ odsekl
jí statečně muž a zapřáhl se na novo jako sprá“
skaný soumar do trakaře,

» “.
Za tři neděle pykal Krupička svou vinu na

tvrdých pryťnách v žaláři okresního soudu v N..
A když mu v poledne žalářník přinesl polévku a
kus dobrého chleba, zabořil doň hltavě své bez
zubé dásně a labužnicky prohodil: „Ach, můj
Bože, přece mám zas jednou za čas posvícení
v životě. Takhle jsem se už dlouho a dlouho
neměl.«

Pak se zaškrabal za ušima a dodal: »Na mou
tě kuši, toť zrovna abych jen krad už pro ten
dobrej chlebatady... „«

„Ale ne, nebudul“ opravil se po chvilce.
»Tady si nesmím zadumlat a doma přece jen
někdy ženu ošidím.«8 Be

ebysami bralovalí; stav rytířský, abyse od
krom vosku (rpůsobu pečetění) ničímě nedělil.

Co k osdělání, ksvrůstu, k vsmešení sem a
obecného dobrého bylo, nehodí se sem; staré jsou
to věcí, dáti je v moc nejvyšším ouřadníkům a

soudcům aneb odlošití k budoucímu sněmu.

obyžejenéskye, pořádkovés pomělivyšli, vřízeníjové s i, pořá s pamětí vyšli,
(státní) sa koutem leší; s druhé muší platnější
vyhynuli, císosemcí do semé se vloudili. Obyvatelé
schudli, dluhové obecní náramně osrostli .. . a
cofmám šířití, od spodkunohyaš do vrchuhlavy,
af slovy proroka Isaiáše náš nynější spůsod vy
smamenán, není místa celého, ale rána a ssinalost
a sbití sahnojené.

Český bratr Karel starší ze Žerotína
r. 1606 o politickém a hospodářském

stavu národa českého.

*

Politický přehled,
Pan ministrpresident dr. Kórber zimničně

pracuje na vyjasnění politických poměrů v naší
polovici říše, Kolik už překážek nastavilo se mu
v cestu, které hrozily pádem ministerstvo, změnou
ústavy atd. a přece vždy šťastné z nebezpečného
úskalí vyvázl. Šťastným sice jest dr. Kórber vza
žehnávání různých sporů a neshod, ale dosud
nepodařilo se mu Rakousko národohospodářsky
povznésti. Není silné ruky, která by přes hlavy
bouřících a o nadvládu usilujících prusofilců za
mířila kormidlo vládní ve stranu bezohledné rov
noprávnosti a blahobytu národního.

Po dlovhém vyjednávání konečně je mezi
obéma vládami smluveno rakousko uherské vyrov
nání a sice kompromisem, dle něhož poslední
překážky týkající se konverse renty a placení ho
tovými byly z vyrovnací úmluvy vyloučeny. Výs
ledek vyrovnání posuzuj — »Jihočeské Listy«:
»Vyrovnání, uzavřené p. drem. Kórbrem, ukončuje
bospodářskou porážku tohoto státu Uberskem tak
důkladně, že do desíti let předpokládaného trvání
nového vyrovnání bude stát uherský nejen poli
ticky, ale i hospodářsky silnější polovicí mocnář.
ství, neshodí-li Rakousko již dříve jho, do něhož
se vyrovnáním dostalo.« Druhá část, totiž jeho pro
jednání v obou parlamentech teprv nastane a tu
asi sotva zastupitelstvo lidu schválením ujednaných
právě smluv vydá Rakousko k novému poplatnictví
Uhrám.

"Ruský ministr zahraničních záležitostí hrabě
Lamsdorf už opustil Vídeň, kde byl předmětem
neobyčejné pozornosti, jsa i od samého císaře
vyznamenán. Jisto jest, že dohodnutí Rakouska
s Ruskem ohledně poměrů na Balkáně bylo usku
tečněno.

Dorozumívací konference českoněmecké za
hájeny minulý týden ve Vídni, trvaly dva dni a
páni se už zase rozjeli domů. Dr. Kórher před
ložil konferenci vládní osnovy zákonů týkající se
v Čechách úpravy jazykové otázky u zeměpanských
úřadů a zřízení krajských úřadů, kdežto pro Mo
ravu navrhuje vláda toliko úpravu jazykové otázky
při zeměpanských úřadech. V návrzích těchto jeví
se snaha vytlačiti Stremayerovo nařízení o aa
prosté rovnoprávnosti obou zem. jazyků v zevnějším
úřadování. Tato okolnost a i že čeští účastníci
konference si přejí, aby úprava jazyková vztaho
vala se také na ostatní země, kde žijí Slované, k
tomu odpor Němců k dorozumění, to vše dalo kon
ferencím dorozumívacím ráz nejistoty a neupřím
nosti, tak že delegáti schůzí se rozešli, aniž určen
den příští schůzky.

V Marokku vede Abu Hamara svatou válku
proti sultanu Abdul Asisovi, jejž chce s trůnu
svrhnouti.

Milujeme všeckynárody, šádného nesavrhujeme,
tím méně menávidíme; avšak v pošelilé pověře
jsme nesabředli tak daleko, abychom za to měli,
še v úřadech není se ohlíšeti k lé vlasti, v níšto
jsme zrosení, a-4 téš k národu a jasyku našemu.
Pravíť velemoudrýspisovatel Tacitus: „Jest to částí
svobody, od svých řísenu býti“. Na úřady dosa
sovati lidi domárí, toť pro vládu spojemo s pro
spěchem. Vlády, kteréš přechásejí v Ltyranství,
maltou jasyky národův a nejvíce cisincepoddaným
na šíje vkládají, kteréšto rady, tuším, nikdo ne
schválí, neš snad nějaký šosák v šílenost upadlý
nebo jiným přeludem pomatený.

Jesušta Boh. Balbín v „Rospravě na obranu
jasyka slovanského, svláště pak českého“.

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovie. Dne 6. ledna přednášel

v jednotě katolické vp. J. Sahula o následcích prvního
českého odpadu od Říma. Řečník mnohými fakty do
vodil, že se Řím dobře staral o náš národ, kdežto
odpad od katolické církve ztrestal nás vnitřní roze
rvaností a velikým národním úpadkem; v době hu
sitské stratili národové okolní k naší zemi všecku

proetranný cál všem účastníkům stačiti nemobl. Před
přednáškou pronesenvzletný proslov k oslavě svatého
otce Lva XIII; po přednášce přednesena mnohá zá
bavná čísla. Vše provedly síly osvědčené. Přestávk

mA šoralo sextetto osvědčené kapely Třebechovické.THkrálový večer se znamenitě vydařil po stránce vzdě
lavací i zábavné. Dalším echůsím voláme: Zdař Bůh!

Z Červeného Kostelce. Jednota naše
vykasuje ss poslední měsíc m. r. činnost potěšující.
80. listopadu m. r. pořádána byla mikulášská zábava.
O bohatý, zábarný program postaral se k nspokojení
všech četných přítomných zábavní výbor. Ku konci

pozábvány dárky. — 17. prosince konána měsíční spolková schůze katol. jinochů a mužů spolu se spolkem
„Ludmila“, při níš dp. předseda Fr. Prudič přednášel
„0 křesťanské dobročinnosti“. Za všeobecné pozornosti
hájil oprávněnost majetku osobního, ze stanoviska
křesťanského pojednal o nerovnosti majetku, o poměru
bobáče k chudině. Církev snažila se a snaží odstranit
bídu ve apolečnosti lidské. Podány doklady s historie.
Přednáška Časová a významná, za niž posluchači dp.
předsedovi zo srdc» děkují. — 25. prosince sehrána pou
tavá hra vánoční „Pouť sirotka“ od Flekáčka. Hra
byla zdařile provedena. Četnéobecenstvo a dojmutím,
ale zároveň s uspokojením a mravním požitkem místnost
divadelní opouštělo. Jednota vzdává srdečné díky vlct.

nu Gustavu Neumanovi, řídícímu učiteli ve Stolfně,
terý se vzácnou ochotou dítky školní nacvičil zpěvům

s sborům, a pana J. Linhartovi, řediteli choru, za
doprovod na harmonium. %6. prosince byla dojemná
tato bra opakována. — 7. a 8. prosince pořádal spolek
katol. žen a dívek „Ludmila“ div. představení „Sv.
Alžběta“ ve prospěch vánočního stromku chudé školní
mládeže. Sv. Alžbětu zdařile sehrála pí. Nečásková
a Žofii al. Vlčková, — 31. prosince pořádána alavnost
vánočního stromku za účasti mnohých P. T. hostů.
Po případuém proslovu dp. Fr. Prudiče k dítkám roz
dány dárky 66 škol. dítkám v ceně as 300 K. Srdečné
„Zaplať Pán Bůh“ všem, kteří k ošacení dítek znač
nějšími obnosy a dary přispěli. Pan Jos. Chráska jako
každoročně podělil 17 dítek obce Radechovy šatetvem,
obuví a prádlem. — To byla činnost Jednoty na konci
minulébo roku. Kéž Bůh žehná Jednotě v roce
novém. Zdař Bůh!

Z Týniště. V neděli dne 11. t. m. 0 7. bod.
več. přednese v našem spolku vp. J. Sahula „o pro
testantetví v Čechách“.

Zprávy místní a z kraje,
Evangelíci ve Svatováclavské zá

ležně. V „klerikální“ záložně byli čleuy docela
i pravověrní — evangelíci, „Hlasy za Siona“ to po
tvrzojí v 1. svém čísle b. r. Kdo čítal liberálních a

protestantských listů platební rozkazy, jimiž zavazo
valy celý katolický klerus ku placení zn několik členů
z řad duchovenstva, čekal by, že p. Šádek po spra
vedlnosti vypíše daň i ua své souvěrce ka sanování
nešťastné záložny, která neprávem zvala se katolickou,
Ale cbyba lávky! „HI. ze Siona“ spokojily se pro
zatím jenom 8 touto důtkou evangelickým dlužníkům<
„Evangelíci (v záložně) zaslouží zajisté našeho poli
tování, ale také výtky, Evangelíci nemají se obracetí
ua ústavy, které stojí pod patrouisací nějakého svatého
a kde vládne kněz, Tolik evangelického ducha a uvě
domění měli bychom míti“. Tedy přísné provádění
hesla „Svůj k svému“ odporoučí p. Sádek i v ob
chodním světě dle přesvědčení náboženského. Slova
tato zasluhují povšímnatí i v kruzích katolických,
které z nemístné snášenlivosti dávají přednost evan
gelíkům i před katoliky, Poslední městské volby
v Hradci Králové uokázaly v křiklavém světle neuvě
domělost katolickou voličetve ILI. sbora. No komando
radikální volili katoličtí voličové zrovna 2 evangelíky
do zastupitelstva obecního, ačkoliv bylo skoro všem
známo, že zámysluě kandidají radikální kortešové
evangelíky, aby pozlobili duchovenské kraby. Jak asi
respektojí čeští evangelíci takovou kultarní nevyspé
lost katulického voličstva, lze ze svrchu uvedených
slov helvetského listu uhodnooti. Duševní omezenost
jest vždycky předmětem posměchu aneb politování ať
již se vztahuje na přesvědčení vlastenecké aneb ná
boženské, proto nelze se diviti, že mobou evangelické
listy psáti o menší inteligenci katolické.

WZ kromiky hradecké. Výnosemc.k. zem
skóho presidia v Praze (hrabě Kar. Chotek) ze dne 31,
srpna 1835. bylo nařízeno, aby v každé obci dnem
1. m. ledna 1836. počínajíc vedena byla pamětní
kniha. Moegistrát král. věnného města Hradce Krá
lové obrátil se v příčině té na pana c. k. profesaora
Václava Klementa Klicpera, svého čestného
měšťana, který zde od r. 1819. působil, žádaje jej,
aby založení a vedení pamětní kniby převzal. Pro
fessor Klicpera podjal se obtížné té práce u nevšední
horlivostí, pooživ všech známých pramenů historických,
jmenovitě Bienenberga, Švendy, Libri docamentoram
a j. Do knihy velikého formátu, v kříži vázané, čí
tající 1182 stran, napsal: v I. části krátký přehled
předbistorický (16 stran), v II. části dobu přítomnou
(str. 17.—91.) nkončiv svým odchodem z Hradce Krá
lové v m. února 1846, v III. části podává seznam
všech velitelů pevnosti, ve IV. dějiny biskupství a
ústavů vyačovacích, v V, dějiny kostelů, v VI. stručné
dějiny krajského úřada, v VÍL. popisuje požáry ve
městě a na -uství Královéhradeckém, v VIÍL. statia
tiku narozených a zemřelých, v IX. podává popis
místního ústavu chudých, v X. dějiny c. k. kamerál
ního úřada, v XI. dějiny nemocnice, v XII. seznam a

popis starožitností a historických památek, Po odchodulicperově přejal vedení pamětní knihy p.Antonín
Fůlleky, výpomocný referent c. k. hrdelního soudu,
bývalý žák Klicperův. Týž psal do dne 20. m. pro
since 1849,Na tona základě snesení zastupitelstva města
parkmistrovský úřad dekretem ze dne 19. m. února



1860 astanovil, aby p. Karel Collino, měštan, ob
chodník a člen zastapitelstva město u vedení pamětní
knihy pokračoval. Pun Collino, rovněž bývalý šák
Klieporhv, kooal práci naň vzoesenou a velikou pílí
až do 15 prosince 1862. Zde třeba připomenouti, še
všichni tři péni zapisovatelé záznamy do pamětní kniby
vpisovali v řeči německé, jak to uvedený vys výnos
ukládal. V době od října 1852. do prosince 1860,
veledůstojnýpan Josef Srůtek, t.č. archivářbisk.
konsistoře, vepsal do pamětní kniby té v řeči České:
na str. 172—191opis listiny „Potometvu na památko“,
která byla vložena do báně věže radnice, nynějšího
c. k. sondu; na str 314—818 opis „pamětního listo“,
uloženého do základů Borromaea a na str. 383 —387
opis listiny, která je v bání věže kostela Punay Marie.
Dne 29. prosince 1862. purkmistroveký úřad požádal
pana profesora Václava Jandečku, aby vedení

amětní kniby převzal (viz etr. p. kn. 412). Pan pro
mssor, taktéž někdejší žák Klicperův, vedl pamětní

koihu velmi pilné až do r. 1867. Roku 1867 avěřeno
bylo vedení pamětníknihy panu Kristiánu Štefa
novi, bývalému zatímn. profeseora při zdejším gym
nasiu, který pak r. 1869. ae stal řiditelem měšťan.
d:věí školy. Kr. Štefan do uvedené pam. knihy sice
ničeho nevepsal, vydal však r. 1872. spisek o 62 stra
nách malé osmerky (tiskem Ed. Grégra — nákladem
V. F. Červeného) pod titalem „Hradec nad Labem“.
Po emrti K. Štefana(r. 1872.) odevzdána pam. kniha

anu řediteli c. k. gymnasis Jana Klaumparovi.
Eterýod „té dobydalší historickýmateriálsbíráa po
řádá. — (Únor). Za prvního biskupa v Králové Hradci
vyhléll si císař Ford nand III. věhlasného církevního
učence Caramuoss, opata benediktinů Emauzských
v Praze a Montseratských (španělských) ve Vídni, ge

nerál. vikáře arcidiecése Pražské 8 titulem BiskopaMíšenského. O tom svědčí dopis kardinála z Harrachu
ze dne 11. měsíce února 1654 zaslaný opatu Mat.
Ferd. z Bilenberka, jímž sděluje, že „Caramues na
oKicialat rosignuje a od J. Majestátu praebenda v Ubrách
s Expectantiam ad Episcopatum Reginae Hradecensem“
(s očekáváním biskupského stolce Královéhradeckého
obdržel.) [Originál dopisu jest v archivu bisk. v Hr.
Král.:|
o Veřejná čítárna a knihovna průmy

slového musea v Hradci Králové v r. 1902. Návštěva
čítárny těšila se i v roce uplynulém zvýšené pozor
nosti našeho obecenstva. Navětívilo ji za celou tu
dobu v 72 večerech 4060 osob (v loni 2667,. Největší
návštěva byla v měsících lednu 587 ovob a říjnu 632
osob, kdy místnosti čítárny uaprosto nedostačovaly.
Nejmenší návštéva byla v červnu a prosinci 286 osob.
Domů zapůičeno během roku 190% 2062 osobám na
6500 různých předloh « odborných knih. Přes pole
zapůjčeno do 28 míst v okolí Hradce přes 230 předloh.
Okolní řemeslnícijeví pomalu větší zájem očítárna a
dovedou lépe výhody z ní jim plynoucí lépe využit
kovati než mistři domácí, neboť z velkého počtu náv
štěvníků čítároy nepatřila ani čtvrtina stavu řemesl
nickému neb jiným třídám. Doufejme, že podaří 86 je
časem přesvědčiti všechny o prospěšuosti průmyslového
masea a jeho činnosti nesoncí se jedinou snahou,
všemožně našemu řemeslnictvu prospěti. Čítárna
otevřena jest v úterý a v pátek od 6"/, hod. do 8'/,
hod. več., ve středu od 6'/, — 7'/, hod. več. v bu
dově c. k. odb. školy v přízemí, dvéře č. 12.

Záložna v Hradei Králové. Za měsíc
prosinec 1902 vloženo korun 105.138:57, vybráno K
114.611:49, zůstatek K 1,338.104063. Půjčeno korun
67.806-70, splaceno K 66.410'33, zůstatek K 1,189.328'76.
Počet účtů 2 474, pokladní obrat K 496.660'19, záruční
fondy K 99.311:48.

Dobročinný komitét dam opatřilku
elavnosti „Vánočního satromku,“ dne 23. prosince m.
r. ve zdejším ústavě pro hluchoněmé konané, 50 m.
hnědého barchetu na kazajky pro hochy, 60 m
červeného barchetu na spodní sukně pro děvčata, 100
m. temnějšího kartounu na pokrývky šatů, 24 kar
tounových šátků pro děvčata, 6 obleků pro hochy, 8
zimníky, 6 volných pláštíků pro děvčata, tkanice,
knoflíky, černé a bílé nitě, háčky a zbytky podšívky
na kapsy. — Mimo to zaslaly následující dámy tyto
dary: pí. Anna Czurbová 6 K, el. Adéla Eiglová: 2
trikové košile a teplý šátek na hlavu, pí. Boženu
Franková: 44, m barchetu a 2 tucty kapesníků, pí.
Julie Ganzová: 3 páry punčoch, jedny nátepníčky,
jedny poloviční rukavice a 4 vlněné čepce; pí. Aloisie
Janečková: 8:/, m modré látky na sváteční šaty; pí.
Karolina Mahbrlová: 12 párů punčoch, 3 tucty kapes
níků, obrázky, ořechy, perník a cukroví; pí. Anna
Nováková: 1'/, tacta kapesníků; pí. Albína Řepišová:
6 párů nátepníčků, 3 páry rukavic a 6 m barchetu;
pí. Aloisie. Šantrůčková: 6%, m barchetu; pí. Anns
Skabradová: 4 K, pí.Pavlina Tolmanová: 2 zástěrky
a 10 obrázkových knížek. — Pp Darchánek, Malý a
Šejnoha darovali cukroví, p. Rážž: ořechy, fíky, po
meranče u čokoládu, p. Jelínek: avíčičky na vánoční
stromek, p. továrník Albrecht Malbark ve Smiřicích
zaslal bednu vína; p. prof. Havránek věnoval 10 K;
p. cís. rada Nekvasil z Karlína 10 K; nejmenovaný
20 K; anonyma 30 Ka pí. Josefa Wegrichtová 3 K.
— Ředitelství ústavu jménem svěřených cho-anců
vzdává ct. dobročinnému komitétu dam a všem šle
chetným dobrodincům nejuctivější díky a volá za
všecky ty dary upřímné: „Zaplať Bůh!“

Ze Všeodborového sdrašení vHradci
Králové. Zpráva o schůzi užšího ústředního výbora
3. ledna 1903. Přítomní: pp. Urban, Jenšovský,
Pochmon, Andrlík. Podporu obdrželi: Jarolím Kučera
z Ustí n. Orl, 11 K 46 hb.J. Cipr v Mýtě4 K 56b,
Fr. Řeháková v Úpici 4 K 56 b. Přijatí za členy:
Karel Skodný v Cholticích I. Jan bochr I. Karel
Lamp v Čáslavi I. Jakob Diviš v Klatovech III.
Josefa Štantejská v Ústí n. Orl. Jan Novák, Josef
Maksa, Ant. Kuneš, Ant. Bína z Mýta. — Starosta
Josef Urban svolává řádnou valnou hromadu „Všeod
borového sdražení křesťanského dělnictva pro království
České“ aa den 25. ledoa 1903 o půl 3. bod. odpol.
v Hradci Králové, Adalbertinam. Program: 1. Zahé
jení valné hromady. 2. Zpráva starosty, pokladníka,
tajemníka, 3. Zpráva dozorčí rady a udílení absolu

toris ústřednímu výboru. 4. Doplňovací volba ústřed
ního výboru. 6, Volbs dozorčí rady. 6. Změna ptanov
od $ 3.—45. 7. Změna podpůrného řádu. 8. Volné
návrhy. (Tyto musejí, jakož i přání a stíšností, po
dány býti deset dní před valnou hromadou Josefa
Urbanovi, t. č. starostovi Girašení; na pozdější ne
bude brán zřetel, vyjímajíc případy, které výbor sa
dobré uzná.) Odbočkya skupiny jsou povinny vyslat
delegáta, který má tolik blasů, kolikrát 15 členův
zastupuje, taktéž členové výboru ústředního mají po
vinnost do valné hromady se dostaviti. Účastníci
valné hromady obdrží cestovné v Hradci Králové.
Ojbočky vzdálené mohou ze sebe sgvoliti delegáta
z půstředního sídla“ vsbledem k fiaanční stránce.

Pražský most přes (abe v Hradci Králové
posledními spoustami ledovými jest velmi poškozen.
Plovoucí led zpřerážel mocné fošny okolo pilířů, silné
obruče železné 8 pilířů narážel a zohýbal a několik
pískovcovýchkvádrůbylojím vylomenoa rozbito. Pod
jedním klenutím nakupeno jest mnošstrí píska, že
vyčnívá nad hladina.

Oheň. Dae 4. t. m. kolem 8. bod. večer spo
zorováno bylo domácími v domě pí. Gabrielové v Ji
říkově třídě, že z uzavřeného bytu p. Dr. Mečíře v II.
patře vychází čpavý dým. Městskou policií včan při
volaný sbor hasičský, nemoha pro množství kouře
vniknoati dveřmi do bytu, řebříky vyrazil ve II. patře
okno, kde v jednom pokoji byl nábytek již v plame
nech. Usilí basičů podařilo te ovšem oheň atlumiti,
přes to však utrpěl p. Dr. Mečíř velikou škodu, neboť
většina nábytku byla poškozena.

Nekoda v Bílé věži. Na novýrok právě
při poledním zvonění přerazilo se obrovské srdce zvonu
„Augastina“ na dvé; odlomená čásť prorazila svou
tíhou prkna podlahy.

Z Klicperovadivadla v Hradci Král.
Vpravdě umělecký večer ztrávili jsme dne 6. t. m.,
kdy koncertoval v Klicperově divadle mladistvý mistr,
jeden z rodiny „králů houslí“, Emanuel Ondříček.
Hra jeho uchvacovala i okouzlovala jak procítěným
přednesem (koncert Paganiniho D dur), tak závratnou
technikou v jeho vlastní komposici v „Vzpomínce na
Paganiniho“. Nadšěsní pro mladistvého umělce byla
veliké, bouře potlesku neutucbalae, až mistr přidal
uvoje „Perpetanm“ a „Variaci na Hymou aoglickou“.
K uměleckému večera přispěl nemálo i klavírní vir
tuos z Prahy, Karel Leitner. Hrál a pravým poroz
uměním zejména „Carneval“ Schumannův. I on, od
měňován hojným potleskem, přidal jedno číslo. Ná
vštěva byla čstná, hlavně se strany studujících.

Z Čermilova. Katolická národní jednota
pořádá v neděli dne 11. ledna o 7. hod. večer v sále
p. V. Jindry velkolepý ples spojený s tombolou a žer
tovnými výstupy.

Stříbrná svatba. Jeden z přednějšíchčes
kých kavalírů rodem i duchem, kníže Frant. Jos.
Auersperg,slaví stříbrnéjubileum svého sňatkus jasnou
svou chotí na svém zámku vo Žlebích. Připojujetmo ge
k řadě četných gratalantů a voláme: Mnohá leta!

Východočeská výstava v Pardubi
cích r. 1908. Všechnoprávemjiž odbyté povrchní
fangličkářství, všecko, co by upomínalo na bezobsažné
slavnosti a formálnosti, má býti z výstavy této vy
Joučeno, aby podnik ten stal se skutečně tím, k čemu
byl původně určen: podnětem k nové práci, vzprahou
k novým myšlénkám a vynalézavosti, osvěžením prů
myslu, osvěžením obchodu. Dík těmto zásadam na
lézá výstava tato všude nejvřelejší souhlas a to ne
jen v nejbližším okolí, ale i u všech orgánů samo
správných, zemských i státních, takže je nyní nejen
hmotně, nýbrž i morálně a ideálně uplně zaručena.
Součinnost, na kterou výstavní výbor ovšem na prvém
místě spoléhal, se dnes v hojné míře dostavuje. Ze
všech krajů našich vlastí docházejí již přihlášky, takže
právem možno souditi, že číslo vystavovatelů, jež vý
stavní výbor vzal na základ svých rozpočtů, bude da
leko převýšeno. Rovněž okázalo se již na schůzi in
tereesentů v Chrudimi, že rozměry původní průmy
slového paláce nestačí a že musí býti rozšíeny. Io
záleží ovšem v prvé řadě na docházejících přihláškách,
poněvadž jedině dle počta jejich bude možno buď
rozměrů původních ee přidržeti nebo je překročiti.
Jest proto záhodno, aby ti, kteří výstavu tuto obe
slati míní, raději ihned se přihlásili, třeba že přihla
šovací lhůta končí teprve dne 1. dubna 1903. Při
hlášky k vystavování se konají na přihlašovacích
listech, kteróž buďtež zaslány „Výkonnému výboru
východočeské výstavy v Pardabicích“. Kdož by těchto
listů neměl a vystavovati hodlal, dostane je na po
žádání od „Výstavní kanceláře“. Všeho ostatního, o
podmínkách, poplatcích, právech i povinnostech vy
stavovatelů i pořadatelstva lze se dověděti ve výstav
ním programu i řádu, který se zasílá zároveň s při
blaš. listy.

Z Nového Bydžova. Katolická národní
jednota v Novém Bydžově pořádala dne 4. ledna t. r.
zábavný večer s velice bohatým programem. Večer
zahájen byl přednáškou vldp. ThDr.J. Kašpara, který
věcně a poutavě promluvil „o národním vychování“.
Poukázav slovy vřelými na povinnosti naše k vlasti
a národu, dovodil, že láska opravdová, nezištná prýští
se jedině ze srdce proniknutého upřímnou zbošností.
Vylíčil některé chyby národní, z nichž pochodí mnohé
nezdary v boji o naši existenci! Jest to nesvornost,
závist, nedostatek národní hrdosti, příliéná servilnost
k výše postaveným a pánovitost k podřízeným. Oprav
dové národní vychování má odstraniti chyby ty. V ro
dinách matky a otcové mají učiniti počátek. V ná
rodní dobré výchově spočívá naše budoucnost. — Po
přednášce, kteráš odměněna hojnou pochvalou, při
pravil nám zábavní odbor za regiseurství dp. Ma
touše a V. Hornova velice animovanou zábavu. Se
hrány dvě veselohry „Deputece“ a „Na stará léta“ a
dramatický šert „Břetislav a Jitka“. K ním drušily
se zpěvné a sólové výstupy, s nichž zvláště dvojspěv
„Praha“ svým vlasteneckým obsahem a zdařilým před
Desem se zamlouval. — Veškerá čísla byla pečlivě
nastudována a účinkující zuslahují plného uzuání.

Učsst obecenstvabyla veliká; obsrláště hostí bylovíce než obyčejně. Těšíme se ma další podobné sí
bavy. Zdař Bůh!

Z Lošan n Keolíma. V sonsedníRadboři
je obvodní Jékař síce ustanoven, ale již dva. roky
složbu nezastává pro duševní chorobu, která jej činí
úplně nespůsobilým. Je skoro pořád pryč a jak posta
ráno o sástapce? V čes onemocnění jde se do Kolína
dosti vzdáleného pro lékaře. Než ten přijde, můše
být i pozdě. Pomoc tedy pozdější, nejístá a zajisté
drašší. V případě úmrtí je opět třeba vysvědčení od
lékaře, který léčil. Bývá to p. Dr. Drořák s Peček
as 2 hodiny vzdálených. Mimo to nutno konati eestu
do Kolína k zástupci radbořského obrodního lékaře,
tak že lid má při tom jen zbytečné cesty a dražší,
jakož i pozdější pomoo lékařskou. Donfáme pevně,že
okresní výbor úzoá oprávněnost © spravedinost
Zadavku našebo, aby místo po neschopném lékaři brsy
obsazeno bylo řádným odborníkem.

Z Hory Kutné. Dne 4. ledna1903.konala
odbočka „Všeodborového sdružení“ svou ustavající
valnoa hromada, kterou zahájil starosta p. Urban
£ Hradce Králové vzletným proslovem o tomto důle
šitém norám epolku, načeá pfikročeno ku svolení ko
mise na sestavení výbora odbočky. Předsedou zvolen
p. Březský z Ploskovic, malíř v Kutné Hoře, místo

fedsedou p. Barlůněk z c. k. tabákové továrny, po
ladníkem p. Vrána z c. k. tabákové torárny, zapi

sovatelem dp. Zelený, kaplan ze Sedlice. Přísedícími
výboru p. Hrdina, sl. Zasová z o. k. tabákové továrny.
Rovisory účtů pp.Beránek, Šimek. Pak následovala
přednáška p. Maštalířez Prahy: „O liberaliema“, Po
sdařilé přednášce této, za niž byl p. fečník odměněn
hlučným potleskem, ujsl ae slova starosta p. Urban.
Ukázav na nepříteledělného lidu liberalismus, dovodil,
že úkolem odbočky jest proti tomuto nepříteli bojo
vati a hájiti práva pracujícího lidu. Odbočka má býti
drahou rodinou, drahým domovem. „Podvysocké Listy“
svou nepřízní proti Všeodborovému sdružení učinily
mu vlastně velikoua prospěšnou reklama. Za národně
socialní demonstrace před spolkovou místností echůze
skončena. Jest s podivením, če z duchovenstva kutno
horského nebyl nikdo přítomen.

Z Čáslavi. Značného vděku všech lidí dobré
vůle získal si zdejší p. c. k. místodržitelský rada V.
Krejčí. Odvolávaje se na vys. nařízení a výnosy za
kázal hostinským pod pokatou trpěti při tanečních
zábavách mládež pod 16 roků. Spolu dán pokyn pří
slušným orgánům, aby překročení toto bezohledně
stíhali. Pan c. k, místodržitelský rada ukázal se tu
opět mužem, který svému postavení náležité rozamí
a jemuž jde o povznesení lidu. Bylo by si přáti, aby
příkladu jeho bylo následováno i jinde.

Z Mlskovle u Kutné Hory.(Svépomoenýpodnik). Dražstevní olejna, kterou zdejší hospodářska
besídka vyvolala, už jest sakotvena. Při ustavující
schůzi konstatováno, že odebráno bylo tolik podílů,
že možno př.kročiti z jara ku stavbě a již také savo
lení funkcionáři příslušní. Celé okolí vítá 8 radostí
avépomocný podnik ten a zdáli přicházejí rolníci žá
dajíce, aby se mohli zúčastniti. Odporučajeme olejnu
vřele a přáli bychom rolnictvu, aby vydatně ji pod
porovalo. Pracuje se tím jenom k uvolnění stísněných
hospodářskýchpoměrů.—(Vánočnínadílka).Jako mi
nulá léta i teutokráte obec naše vzpomněla na chudé
dítky a vystrojila jim vánoční stromeček, při čemž
dostalo se jim hojného podělení. K dítkám promluvil
svým laskavým způsobem vldp. děkan V. Spurný ze
Suchdola apola s p. řídícím školy a p. starostou.
Doporačovalo by se k následování.

Z Malešova u Kutné Hory. Vsácnou pílí
et. sboru učitelského nacvičana byla s dítkami zdejší
školy vánoční hra „Budečské jesličky.“ Poprvé hráno
bylo za četné účasti obecenstva ze všech kruhů na
svátek sv. Štěpána a to 8 takovým zdarem, že musilo
býti alíbeno opakování. Čistý výnos hry věnován na
šlechetný učel, na podporu dítek chudých. Gratalajeme
učitelstva, že podjalo se této práce a bylo by si přáti,
aby to nebyla poslední hra vánoční.

Z Polabí. Lotošní zima se stala postrachem
obyvatelstva našeho, Nemine týdne, aby nebyla spá
chána v některé z obcí kolínského a kutnohorského
okresu odvážná krádež, Patrně jedná se o dobře or
gAnisovanou bandu lapičekou, která rozvinula ta svoji
rafinovanou činnost. Přes veškeré úsilí četnictva a
přes četné zatýkání podezřelých individuí nelze pře
trhnouti odvážlivépůsobení dlouhopretáků, jimž žádný
zámek a žádná stěna neodolá. Někde přikročeno již
k mimořádným opatřením, aby majetek byl achráněn.

si 1? Pohrobní vzpo

Veliký biskup. rien* nejdp. biskupa
Brynycha s podobiznou zesnulého. Píše
dr.Fr. Reyl.Právě vyšlo
jako 1. číslo »Časových Úvah« ročníku
VII. Stran 32, cena 8 h. Při hromadných
objednávkách až 50 procent slevy. Dou
fáme, že si každý katolík opatří toho času
jediný zvlášť vydaný životopis. veli
kého biskupa. Objednávky vyřídí obratem
administrace „Časových Úvak“
v Hradel Králové.

Různé zprávy.
leup němectví vPraze. Lotošníhoroku

ne německých měšťanských školách a s nimi apoje
ných obecných jest sapsáno celkem 2812 šáků. Z těchto
žáků náleší židovskému vyznání 1851, katolickému



1936 a evangelickému 26. Z úhbraného počtu jest jich
-998 české národnosti. Tedy na německých měšťanských
-školách jest 66-10 procent židů, 39-40 procent Čechů,
takše pravých německých dětí jest zde pouze 950

Boot Kdyby tedy s těch německých škol odešli-dětičeskéa židovské,musilybyso zavříti, poněvadáby

s počet žákůo celých 90-80 proc.zmenšil. řady hlavnéžidé ony německé školy udržují v květu, poněvadě
„přespolovic šáků jest v nich vyznání židovského;
tak milají šidé v Praze českou národnost, z níž je
dině tyjí. Že by německé divadlo a různé německé
spolky bez účinné pomoci židovské dávno zkracho
valy, jest též každéma známo. Ale liberální listy

ražské, které se všech si] bojují proti „nenárodním“
atolíkům, šetří blahovolně největší protivníky českého

národa. Žid dovede tučně placeným insertem zalepiti
okamžitě chvástavě „vlastenecká“ ústa liberální žar
nalistiky. Pražské Čavopisectvo každý den vidí kři
klavou vyzývavost israelitů proti českému národu,
ale předtím faktem zavírá násilně uči. Lépe ne vy
platí zrádcovati šmeahem kněžstvo, protože toto za
ineerty tršiti nedá. [I v nejzastrčenější české vesnici
repetí žid německy a počne důlati „Čecha“ jen tehdy,
když vidí, že by okázalé němčení jaho kšeftu pováš
livé škodilo. V takovém případě se dokonce problašuje
za „ctitele Hasova;“ vyvěsí Hosův traneparent, a co
se bláhové české dušičky diví židovskému „vlaste
nectví“, dišputuje celá židovská rodinaza clonou trans
parentu po německu Židé drželi v Čechách = Němci
odjakživa. Za Karla IV. čítala Praha skoro čtyry
pětiny Čechů. Ale pražští čidé ani nenznávali za
vhodno česky se naučiti. Když kázal v Praze Němec
Konrád Waldhauser, tu přicházelo plno židů ze zvě
davosti poslouchat znamenitého kazatele. ČechJan
Milič s Kroměříže lákal k svým řečem posluchačů da
Jeko víc; ale že by sli židé také poslouchat jeho, o
tom se v žádné kronice nečte; zkrátka židé česky ne
rozaměli a odtud ten Špatný zájem. I v hasitských
dobách si židé v Čechách vedli po německu. A teď
liberální žarnalisté se nestydí namlouvati, že spíš
žid jest schopen vlastenectví než katolický kněz. Slačným
zrakem se sbírá každé, třebas sebe více prolhané
tvrzení o neviastenectví toho neb onoho katolíka, ale
celé moře cizáctví, jež semitský kmen do našich měst
vnáší, soustavně se amičuje. Raději sekati do pokrev

„ného bratra, než dopustiti na germanisujícího ivrae
lita, u něhož jest české vlastenectví věcí neznámou.
Politikou českou točí dle svého žid Penížek a v po
litice moravské má hlavní slovo žid Stránský. Pak se
divme, že tak znamenitě proti Némcům postopujeme.
Pokud vyzývavé chování židů pražských nebude dů

vlastenectví pražské žurnalistiky. V Praze naši papí
roví vlastenci každý den o židovskou germanisaci
brkají, ale — ticho, pueto v dědině.

Úpadek rolnietva. V prosinci bylo277
exokučních dražeb use'ilostí a nemovitostí v úhrnné
odhadní ceně 4350.711 K, soudní útraty obnášely
81.290 K. Z těchto 277 exekučních dražeb bylo
pouze 9 zastaveno. Na německé kraje připadlo exe
kočních dražeb 111 v odhaduí ceně 2,064.494 K a
166 na obce České v odhadní ceně 2,290.217 K, 04
1. ledna do 31. prosince 1902 bylo « království
Českém v úředním oznamovateli 8294 exekačních
dražeb usedlostí a nemovitostí v úhrnné odhadní ceně
51,018.845 K prohlášeno, soudní útraty obnášely
885.106 K. Během r. 1902 bylo pouze 399 exe
kočních dražeb usedlostí v odhadní ceně 6,606.840
K zastaveno, takže 28965 usedlosti v odhadní ceuč
44,412.005 K skutečně do dražby přišlo. Největší
počet připadá na malé rolnické usedlosti totiž 168
čili téměř 61 proc., čímž úpadek malorolnictva se jeví.

Reformace. Známý kazatel a vydavatel
„Německého evangelického církevního lista“ Adolf
Štěcker uveřejnil v orgánu svém několik článků pod
názvem: „Církev reformační“ V čísle 6. ze dne A.
února 190: úvaby své zakončuje slovy: „Evangelická
církev v Německu prodělává dnes velmi velikou krisi
. , , Jedná se totiž při ní o otázku, zůstane-li ve spo
lečenetví křesťanských církví čili nic. Pronikne-li mo
derní theologie s upíráním božství Kristova a Trojice,
s popíráním nadpřirozeného původa a nauebevatoupení
Ježíšova, s odmítnutím biblického učení o posledních
věcech, pak nastoupí odloučení její od církve před
cházejících století a od společenství všech křesťanských
církví. Tím bude podán důkaz, že reformace byla
velikou chybou a těžkým hříchem . . . Dá li se církev
reformační zmítati moderní theologií, upastí li od
prastarých posic křesťanské víry, utrpí nezměrnou
škodu a ztratí nejen svou dějinnou podstatu, ale i

rty, kdož pravdu hledají a u ní jí už nenalézají.“
„K tomu netřeba poznámek. (Hlídka).

Čas zapovězený v církvi. Kdopracuje
delší dobu v dachovní správě, zajisté měl již maohé
nepříjemnosti, kdyždoléhal v osadě na to, aby věřící
také ve svých zábavách hleděli k době církevní a
zdržovali se tanečních zábav tenkrát, když se to
s dobou církevní nesrovnává. Pracuji již na 83 roků
v jedné a téže osadě, v které ostatní řád církevní

-dosti slušně se zachovává, kde lid, jak se říká, na
„kostal ještě drží, kde sv. missie s pěkným výsledkem
we potkala — ale ohledně V. přikázaní církve přes
všechno úsilí duchovní správy nelze docíliti poslué
nosti. Tak daleko, jako v městech se děje, aby zá

Del taneční odbývali se v adventě a postě, jeme siceještě nepokročili, ale dosti na tom, že zejména avátek
sv. Štěpána, neděle před Zjevaním Páně a neděle I

„po Velikonoci jsou dny častého úraza církevního při
ázání. Mlaví se o tom a kazatelny zajisté kašdý rok,

při křesťanských cvičeních často, i při av. missii bylo
-na to důrazně poukázáno — ale zůstává to více méně
při starém zlořádu. Letos jsem konečně již důtklivě
prosil, že po 3S3leté avědomité práci nepodařilo 59

"mi uvéti osadu -v pravého ducha církevního a výsledek
byl — ples hasičský dne 4. ledna a ples mládenců
s přifařené osady dne 6. ledna — jakoby k plesům

"tém nestačil dloabý letošní masopust. Ta vpravdě již
dochází trpělivost i chuť mlnuviti o pátém přikázání

„církve. Vím dobře, že tuto mou žalosť adflí se mnou
-bez výminky snad všickni dochovní správcové v die

cési — ten šťastný, jemuž se tak na osadě neděje,
sotva se najde, a proto dovoluji si tvrditi, še třeba
jest zde opravy. Jsou-li církovní přikázání ad cons
structionem ecclesise, účele toho se v případě tomto
nedochází. nýbrž opaku. Mám za to, še nejvyšší auto
ritou církve mohl by dekret Tridentský v té příčině
se pozměniti — aby tempus clauvum byl od I. ned.
adv. do Hodu B. vánočního incl. — a od I. ned. postní
do Hodu B. Velikonočního incl. s že by tím kázeň
církevní jen získala. Souhlasu všech dachovních správ
jsem předem jist — a proto videant consnles. (Jeden
farář).

Ze starého rukoplem. „Knihalékařská
snamenitých lékařů vybraná a v jistých kusech již
zprabírovaná“, podává V. P—s.— Komu schne
mozek v hlavě. Zertej hrnec a nasyp z venko
mouky z jarého žita a přikrej pokličkou dobře a vetav
po devětkráte do pece, když chléb pekou, potom tu
mouka vař v strdi a požívej cely týden. — Proti
blucbotě. Roztrbni žluč vepřovoua pusť ji hlu
chému do ucha tři krůpije; bude zdráv. — Item.
Nařež onhoře živého n=d ocasem a té krve pustiž
hlachénu v ucho tři krůpěje. — Item. Zdávíš vejce
mravencové a vytiskna z nich tu voda pasť hluchému
v ucho; také dávno hlacbého tím uzdravíš. — Proti
škvoru vuchu. Jablko farlejové rozkroj v půli,

filož k uchu a vyleze škvor k něma. — Item pá
eného vína pusť v ucho a vyleze ven. — Proti

bělmu na očích. Moč člověčí se atrdí vařený při
kládej na oči. — Item zeměžluč se strdí stlučená,
když se ní oči promývají, velice oči čistí. — Aby
měl jasné oči. Vezmi žluč bejkovou, oubořovou a
zaječí, s Čistou vodou 8 málem medu to rozdělej a
když máš jíti spat, v oči pouštěj; tobo jest taková
moc, že hvězdy ve dne spatřiti moci budeš.

Osobní daň z příjmů a doň důcho
dová. Lhůta k podání přiznání k osobní dani
z příjmů a daní důchodové pro rok 1903 stanoví 8e
do 31. ledna 1903. Podati přiznání k osobní dani
z příjmů povinen jest každý poplatník, jehož poplatný
ročuí příjem 2900 K převyšuje, aneb kdo vyzván byl
zvláště, aby je podal; doporačaje Be však, aby iti,
kdož mají příjem menší než 2000 K ale větší než
1200 K, ve vlastním zájmu přiznání podali, byťi
zvláště vyzvání nebyli. Přiznání buďtež podána buď
písemně na zvláštních úředních formulářích neb
ústně u berních úřadů I. instance (berních správ,
okresních hejtmanství, v jejichž obvodu daň přede
psati se má. Kdo dálo ve Ibutě předepsané nepodá
povinného přiznání osobní daně z příjmů a daně dů
chodové, může očekávati, že bude vzat do vyšetřo
vání pro zatajení daně. Osoby, které se stanou během
berního roka 1903 poplatnými tím, že se přistěhojí
do území, kde zákon platí, nebo že nabudou stálých
pla'ů služebních v ubnosu daní podrobeném, mají ve
14 dnech jo tom, co nastala okolnost, která zakládá
povinnost berní, učiniti příslošnému bernímu úřadu
I. instance oznámení s připojením patřičně vyplněného
přiznání.

Pivovarů na celém světěje 43.149. Nejvíce
jich má Německo a sice 21.443, Anglie 8728, Ra
kousko 1598, Ubry 108, Bosna 7, Belgie, 2977,
Francie 2568, Rusko 1518, Holandsko 451,Švédsko
a Norsko 876, Švýcarsko 203, Italie a Španěly138,
Řecko, Srbsko, Bolbarsko a Ramansko 70. V Evropě
jest celkem 40.649. pivovarů. V Americe, Indii,
Japousku a v Australii 2500 pivovarů. V přešetných
pivovarech na celém evětě působí jako aládci vět
Š nou Čechové,

„Hatice Česká“, literární sbor Společnosti
Mosea král. česk. pro vydávání poučných a vědeckých
spisů, usnesl se v poslední schůzi prodloužiti lhůtu
přístopu nových zakladatelů s právem na podíl za
rok minvlý 1902 do 15. ledna letošního roku, Kdo
do té doby složí prvý vklad 21 K na příspěvek
105 K splatných v pěti ročních lhůtách, dostane ještě
lonský podíl 20 K, za které bude každého roku do
stávati kniby doživotně. Přihlášky nových zakladatelů
přijímá a na všecky dotazy odpovícá expedice „Matice
České“ v Moseu král. česk, — V roce uplynulém
vzrostl počet zakladatelů o 72 nových členů. Všech
zakladatelů rvymírajících jest 6868, z toho žijících
přes 4000, uevymírajících, jako spolků, ústavů,
knihoven, 423. — Letos vydá „M. Č.“ opět několik
nových spisů vedle svého „Uasopisn Čes. Musea“,
jehož obliba za redakco Dra. Č. Zíbrta a Front.
Kvapila v českém čtenářstvu stoupla, že jeví 6r po
třeba zvýšiti náklad letošního ročníku na 2500 vý
tisků. Dnes je „Čas. Čes. Musea“ nejrozšířenější
českou revní,

VPRAZE »OBNOVU«
Ise dostati ve knihkupeciví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodeji novin p. MVlčkana

Příkopech.

"Tržní zprávy.
V BGradci Králové, dne 3. ledna 19934 1 hl,

půenice K 11-40—12-10, žita K 10-16—10 60, ječmene
K 7*00—840, ovsa K 6-10—540, proa K 9680—10—,
vikve K 960—12—, hrachu K 22%——23'—, čočky
K —————, jahel K 10-—, krap K1600—24'00,
bramborů K 3:40—4*50, jetelového semene bílého
K 11500—14000, jetelového semene červen. K 11000
—134'0, méku K 28:00—30:00, lněného semene K 15.—
—17—, 100 kg. šit. otrab K 11-—,pšenič. otrub K 1175,
1 kg. másla K 1-80—2'08, 1 kg. sádla vepřového K
1-80—3'00, tvarohu k 0-24—0'82, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0*00—0'00, jeden bl. cibule K
€80—3:20, jedna kopa drobné zeleniny K 0-00 —0*)0,

1 kopa zelí 0-00—0:00 K, 1 pytel mrkve 4:00—000,
1bl. švestek K 0:00 —0:00, 1kopa petržele K 0'00—0:00,
1 kopa celere K 0-00—'000.

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!
OBNOVU!

Předplatné obnáší:
čtvrtletně. 2k50h
pololetné . 5k
celoročně|.. « „10k

do Německa celoročně . 10 k 52 h

do semí balkánských |. 11 k
do Ruska. . . . „dik
do Ameriky „11k56h

Předplatiti možno počínajíc kterýmkoliv číslem.

OBNOVYRedakoe a
administrace

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

„KRESTAN
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústevu Nejsv. Trojice v [.a Marche. Dle UÍl. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514 — 8*. — Cena brošovaného výtisku 1 K
40h,franko1 K60h; v tuhévasběcelopláténné
1 K 90h, franko 2 Ko ků 8 E60 M franko2K9M0h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknihy
viz v červencovém sešitu „Rádce duchovního“ r, 1806.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. 1. 1806) čís.
šo. (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
příhodnéjh pro členy věčného klanění nežli onu,
poněvadž podává nejen hojnost modlited, ale $ my
šlenek k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává,
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanční
tento spis, nepotřebuje dlouho ní nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 dily: Díl 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžetvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. -- Díl III. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v naších klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihilskárna.

Vánoční odprodej dopisnic.
Následkem změny obchodních místností jsem

nucen své obrovské zásoby dopisnic 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 druhů) 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 zasílatelský na českém venkově.

SRB“Právě vyšlo."i

KRASA
DUŠE $

Obrázky ušlechtilých žen a dívek.

V ciziněijdoma nasbíralKarel Vrátný
Stran 134 — 89. | Cena K 1%.

Objednávky vyřídí

Cyrillo-Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze I.,

Melantrichova ulice, v paláci měst. epořitelny.



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,

BE“ o druhém sjezdě
českoslovan. katolíků

v Hradoci iKrálové.
K tisku upravil Dr. Fr. Reyl, jako 10., 11. a
12. číslo „Časových Úvah“ letošního ročníku.

Tato obsáhlá, zevrabná zpráva, obsabující
142 stran, prodává ee pouze po 24 haléříeh,
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 významupapožetví se zřetelem na papežské jubileum sv. Otce Lva XIII.
2. O úpravě sociálních a pracovních poměrů

dělnictva.
3. © svépomoci rolnictva.
4. Úkol katoliků ve XX. stoleti.
5. © sociálním působení ženy.
6. O vědě a víře.

Všecky tyto řeči, pronesené slovutnými od
borníky, skytají nám moobostrauné pohledy do
působení, ústrojí a úkolů sv. církve.

Doufáme pevně, že tyto řeči s podobným
nadšením budou čteny, 8 jakým byly vyslechnuty
při sjezdě.

Objednávky vyřídí
Administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králové.

DOKDo JEDEŠ

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

dochovenstvu, že jsem na muohostrannou žádost
mnoha veledůstojných pánů

otevřel v Hradci Králové

nižálnísklad
kostelního náčiní.

Sklad n»lézá se v obchodě p. Skuherského
proti 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,
úlatník a pasíř v Chrudimi.

Oltář
poučná i modliební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání —868 stram 8“
v plochých arších pří odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkupeckábrožovaný©-2 2242 42

vázanýv poloplátně. . . . ... + +. 58h
vázanýv celoplátně-< ©... 2 68h
vásaný v celoplátně se slaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na relinovém papířevásaný cel

vkaší se zlacenýmkHákoma ořískou , i K 180

Biskupská knihtiskárna.

Nauštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

jekeee ek
s v

BICÍ SÍroje
všech různých druhů, nejosvědče
nějších a nejlepšich soustav, Též
na mírné splátky, stále na skladě
v hojném výběru; jedině k dostání
Vprvním sportovním závodě

Františka Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány.

RAN
Odborná dilna na oprávy velocipedů
a šicích strojů. Strojové jehly a sou
části k šicím strojům stále na skladě.

ne OBRÁZKY-m
zemřelého nejdůst. pana biskupa

EDVARDA JANA NEL,
zbotovené dle poslední jeho fotografie (před 2 roky)
na křídovém kartoně 12/9 cm., vhodné nu památku

pro školní dítky 100 kusů za S K,
jakodopienice pohledové /menšíformát)

100 kusů za 5 K
== nabízí———=—

pJŘ - . u
NOSNÍSNS K8

|Vademecu
seu Brevis Synopsis

$| materiarum et casuum jn cara anímarum freguen
21 torum. Ad usum potissímam clericoram et neo
ej sacerdotum juxta optimos fontes et probatos su

' ctores concinnavit

vy“

AAA+

OC.POONVPER

Kniha se schválením Ordinarlátním vydaná
sestavena je po apůsobu slovníku sbecedné, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso-|

ení se mskytujicich, se všech oboru vědy theoi logické. Dodatek podává v anthentickém znění
S regalas Juris Canonici, seřadění bladů Wiklefo
© vých, Husových « Lutrových, důležitou konati
i tuci Pia IX. „Apustolicae Bedis“ o censurách f

církevních a konečně připojenjest celý Syllabus.

podronný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.
PRTE S A HO OSOE PR S O6

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

Malý Kaleohismus
katolického náboženství.

Cena Z výtisku vázaného 30 k.

2. OUŤBŮNÍ KaloGLISDU,
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

a, VOLNÝK2lBODISTU,
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 k.
Kotechímy jsou schváleny na valné schůrí biskupů ra

kouskýchve Vídnídne 9.dubnu1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 189, slevou 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
padvého druhu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakém
katechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce 0 katechismu a Olláří
vydaná

Biskupská knihtiskárna.
= DERO
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* Železný nábytek.
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doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

ne na požádání franko zašlou.

Ed0"8.BD08r3(AL

fnVTNILLEKNRAMAKTKEZCANKCKNNNEANNUUYUCONEETE

Út00ALON

TOT KNOITTNNM

— hh
K době a

velikonoční

se slohem kostelů
souhlasné

00.68

v reliefu řeza
hroby

KŘÍŽOVÉCBSTY„z4,ob 16
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářský

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlova ol. č. 40"
v domě Sr. Vá-lavské záložny od 1/XI 1899.Illnstr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodnéplateb. podmínky.

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.

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, 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 s franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

©

Lengbans c. k. dvorní fotograf odporačuje etěn.
P. T. obecenstvu svůj v Král Hradci (v Adal

bertinu) pově zařízený závod fotografický.

Jméno firmy ručí za nejlepší obsluhu.

Malinský křen
—— letošní sklizně ——
5 kg. 15 kořenů..K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5-20
6 kg. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře.

VO600060G3

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

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 va

hlédnutí franko zašleme.

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

357

bb hb+db bb
Zubní lékař

UDF. I. Ařál
ordinuje od 8—4 h.

AKradec OArálové.
Velké náměstí číslo 136.
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vCUPIE
BAZAR se zbožím galan

terním a modním
odporučaje za ceny nejlevnější a pevné:

Cotillony hikkkekkkkeeekkeke
Bigotfony, papírovéhudeb.nástroje
Škrabošky sF-----HFEM-FH=B
Čepice, komickéz papíru %kře-kiskt
Confety s-k-E:kkkekekoebehek
Serpentiny tkkkEkEEREEEEÉžikt
Květihy kEkkkkkhekkkkkkekkkeki
Vějiře gázovéa péřovékisifeteieiet
Lakovanéstřevíčky++
Rukavice kěikkkkkkikhiokeki
Šněrovačky zaručenéjakostiRisk
Košile bílé a barevnépro-pánykifLimceEEE
Manžety t+FEE-FFbeoeiNáprsenky-EEE
Nákrčniky nejnovějšífagony+ikk
Trika H5bPF-kobkikkiibhit
Punčochy +FHF-F-HHH
Ponožky ++FFFHFFHHHHHHE
Deštníky +++FHFFEFEHHHEF-H
Hole, též ebenovéa se stříb. rukovětí

Tobolky jen kožené,Ia gualita ++Fk
Elektrické lampičky kapesní
Sperky pro maskya t. d. atd.

Celoroční výstava

dárků a hraček.

PRANÍ. ČUPR,
v Hradci Králové.

Ctěnýmspolkům app.pořada
telům zábav a plesů zvláštní výhody.

Továrnawww
na spracování ovoce

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

KD dříve sávod na sušitkování ovoce, salošenýVPŠ
pet r. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách ,
A — nabízí —

koňak, alwevici, borovičku, jeřabinku

rumy a punše, Jikéry, sladké ovocnéwine, bílé| červené, vino borůvkové (medici
i nalní)vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)
| Uposorňujeme zvlášt na výtečný a při takové|
| jakosti velmi levný koňak a
| Slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. jE

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

nénajab P medadlii|st adiplomemslaté medaslle,a mnohýmiji
nými dáplomy s právem rašení slatémedodie. |

Vzorky zdarma a Iranko.lm,
Pravé, vyleželé burg.

——4 U ———

z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do

jednoho hektolitru, litr za 80hal.
JAN TUREK,

majitel vinohradů v Hlazicích u Mělníka.

DVOLOKÝ DosŮtmoo
na Slezsk. Předměstí.

Oznamuoji, že jsem svůj bostinec předal

1 do rukou zkušeného odborníka Jana
X Špalka a že týž na dálečepovatibude

% králohradocké pivo
půllitr za 6 kr.- 
Dobré kuchyni a vzorné obsluze bude

věnována největší péče.

Kulečník Y snížené Ceně.

Prosím, by přízeň mému bostinci věno

vaná i na dále jemn zachována byla.
S úctou

JAN FIŠER.

Josef Pilnáček
m

liho i d

bbb4b4

v Hradei Král.

TFTTFTFFTTFTVTTTTVVTA

0
Kostelní *4

ČINÍANd
BS“ vlastní výroby —» =

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znova

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní:

RARRNNNNNNNININNNRNNU

* OBRAZY
M olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
A produkce náboženské a historické, srcadla,
JE rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

W výrobky všech druhů v moderní úpravě,
solidně a levně.

JE Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
potřeby, vědy nejnovější

VN“ dopisnice"Oi
a vše do oboru papírmického spadající x

v nejbohatším výběru doporučuje

Josef Kieslich%
o Hradci Králové, x

Umělecký závod pro kostelní práce a výrobu ŽE
rámců salošen r. 1891.

| Založeno r. 1860. -o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mí
losti. S závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k sa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na Bv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

$
. *r č

výběr /
zlatých a stříbr.|
skvostů, svateb.
darů, kapesních
l nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

hodinář a zlatník

v Rychnověn. K.
sežný znalec

Mk. obr.soudu
"Obrázkové

cenníky zašle. ;



(© atratil rolník na cenách obilních a Cu

krovky loňského roku proti předloňsku.
Minulý právě rok možno nazvati pro rol

nictvo skutečně neblahým. Nepříznivou povětr
ností na začátku jara z velké části zničena
cukrovka. Drahá zpozděuá setba byla pak o
dobrých 20 g po korci slabší. Na půdách lučních
a chmourovitých pomrzly ječmeny a ovsy tou
měrou, že i ty částečně byly zaorány neb daly
pozdější a špatnější sklizeň. A konečně, když
přišly žně chladné a deštivé, bylo skotečně
divem,sklidilli kdo aspoň koasek obilíčka jen
trochu suchého.

Za nynějších dob oemívá rolník přede
žněmi na sýpce žádných zásob obilních, ba 00
namnoze má záloha od žida, že to po žních
vyrovná. Jest celá řaaa hospodářů, kteří do
nucení nouzí vyprodávají své zásoby vbilní;
zpozdi-li se však žně, vržení jsou do trapné
situace, neboť nemají co jísti i s čeládkou.
Nelze vypsati, co takový rolník se nastará,
než se mu dostane novéno úvěru. Když pak
žně nastaly, tu ze zachmuřené oblohy spustil
se každé chvíle déšť a ve stodole obilí vlhké,
zrno měkké a nabubřelé. Rolník potřebuje
peněz; na trhu se mu obchodník směje, že má
dosti uherského suchého obilí, nebo podává
ma zů ně tak směšnou cenu, že by je za to
nemobl dáti i kdyby je ukradl. A veze-li rolník
čerstvé obilí do mlýna, nechce je mlynář ani
mlíti, že se nemele, ale jen maže.

Nejhůře je to s ječmenem. U žita, pšenice
i ovsa jest naděje, že, až se vypaří, hodí se
přece na mletí i prodej. Ale ječmen, byv sklizen
vlhký, stuchne a není na sladování ani na
vývoz. Až dosud byl ječmen jednou : nejhlav
nějších našich vývozních plodin. Letos však
utrpěv dešti na jakosti a nejsa na malé vý
minky způsobilý jako jindy hned po žních
k vývozu, klesl na tak nízkou cenu, na jaké
nebyl za celých posledních 30 let. Znám ži
dovského obchodníka, který nabízel a i kupoval
g ječmene za 11 koran.

Porovnáme-li ceny obilí roku právě mi
nalého proti předloňskému, žasneme, o jak
obrovské sumy jest rolnictvo zkráceno. Na
pražské plodinové burse stál dne 26. listo
padu 1901:

g pšenice . K 1760—1960
„ žita „ 1630—1660
„ ječmene . „ 1500 —1680
e 0v88. < -© -+ p 1520—1540

roku 1902:
g pšenice . K 1570—1670
„ žita „ 1460—1600
NHječmene . „ 13'50—16'00
nov8a . © < < + + 1220—1300

rozdíl činí při
pšenici. 0 K1090—20
žitě . < 4 4+6 160—170
ječmena . . « - « „ OB80—150
ovsa.. . < * * „ 200—300
To jsou však ceny bursovní. Na trzích

venkovských to vypadá ale jinak. Kdežto před
loňského roku obilí šlo dobře na odbyt a ceny
trhů veokovských kryly se s cenami burgov
ními, ba je i v případech výborné jakosti pře
vyšovaly, vozili loni rolníci obilí s trhu domů
při ceně mnohem nižší než na burse. Možno
celkem říci, že rozdíl činil až 2 K, dle toho,
jak kde obilní žid byl pánem.

Když roku 1!897. velká část ječmenné
sklizně zmokla a porostla, platilo se přece
za g 16—17 koron. Příčina klesání cen ječmene
jest neustálé zdanění piva a německý celní
tarif. Vše nasvědčuje, že našemu ječmenářství
hrozí pohroma. Stejně tak jest s druhou naší
plodinou cukrovkou. Vždyť se vypočetlo, že
má rolník z pěstování cukrovky vlastně škodu,
totiž že výnos nekryje náklad, což by se loni
mohlo řící o veškerém hospodaření.

Počítejme jen,co ztratil rolník proti před
loňsku, kdyby loni prodal:
50 g pšenice se ztrátou K 290 na 1 g činí 145 KBO„žita „mo 210,1, . ©,

50 „ječmene, » 2100, 1, „ 06,50„ovsa +300,1,„ 150,n »
Úbrnem ztratil 455 K.
Dejme toma, že týž rolník měl 1000 g

řepy a že ma ji cukrovar zaplatil se srážkou
26 h na 1 g proti předloňsku, což činí 250 K;
dle toho ztratil tento rolník nejméně 705 K.
Kdybychom se mohli zeptati všech rolníků
českých, oč jejich kapsy byly lehčí žasli bychom
nad tou obrovskou sumou.

Nepopíratelným faktem jest: Rolnictvo
chudne, a mělo-li by to tak pokračovati dále,
pak mu nezbude než žebřácká hůl. Co mu pak
bodou platná sebe lepší jazyková nařízení, když
se jich nenají. Leč toho všeho naše vůdčí kruhy
nevidí. A přece, dokud jest půda v rukou
našich, dotud nás nikdo nezmůže. Národ bez
zemků přestává býti národem. Fpk.

Jaš

Literatura.
Šest neděl v Orient. Dojmyz cest poutavě

jsou tu líčeny Jos. Kousalem, farářem v Mříčné. Ob
jednávky vyřízujeadministrace biskapské knihtiekárny
v Hradci Králové.

Nákladem „Unie“ v Praze. „Otčenáš“od
AM. Machy: popolární, velmi levné vydání za 4 K;
francouzské vydání e týmž počtem listů stálo 300K.
Tisk proveden ve třech barevných tonech. Dílo toto,
jsouc nádherně vypraveno, jest samo nejvroncnější
modlitbou. — Babička od Boženy Němcové, v novém
skvostném rouše uměleckém, provázena kresbami A.
Kašpara. V 1. eeš. nalézáme neméně pež sedm skvost
ných akvarel a šest reprodakcí černých. Levnější sab
skripční cena 20 K, jinak sešit za 250 K. — Spisy
Jul. Zeyera VI. Zahrada mariánská. Román, Seš. 2. a 3.

0 40h. — Sof. Podlipské spisy. V. Peregrinus. Román.
eš. 10. a 11. po 30 h. — 23 let bouře a slunečna

v již. Africe. Burské boje za svobodu a neodvislost.
Líči Schiel. Seš. 9. za 50 hb.— Paměti presidenta P.
Krůgra. Z burských bojů s Anglií v již. Africe. Překlad
Dr. J. Gatha. Seš. 4. za 60 hb.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Dr J.
Kosina: Velikání naších dějin. Seš. 8. a 9. po 25h. —
A Damas: Tři mušketýři. Seš. 9.—11. po 25 h. —
V panské slažbě. Román J. Klecandy. Seš. 11. a 12.
po 26 h.

Máj, nakladatelské družstvo v Praze. Máj, bel
letristický týdenník, redakcí Fr. Heritesa. Seš. 12.—15.
Roční předplatné 10 K. — Rok na vsi. Kronika mo
ravské dědiny od Al. Mrštíka. Seš. 3. za 36 h.

Serafinské Květy. Roč.II., seš, 4. Časopis
terciářů českoslovanských, opravdu dobře řízený, neměl
by žádnému terciáři scházeti. Předplatné na rok 2 K
zasílá se administraci do Olomouce.

Růže Dominikánská. Katol. časopisbra
trstva růžencového a třetí řehole dominikánské. Re
daktor P. G. Konečný. Roč. XVI., neš. 8. a 9. Před
platné 2 K 40 h zasílá se administrací v Praze 234|.

Náš Domov, obrázkový měsíčník zábavně
poačný pro lid. Vychází redakcí J. Vévody v Prostě
jově za 4 K ročně. Seš 12. « bobatým obsahem.

Kazatelna. Homiletickýčasopis. Pořádá Fr.
B Vaněk. Roč, I., seš. 2. Vychází ve lbůtách 4 -6
týdenních. Roční přelplatné 6 K 60h. Nákladem Rad.
Rappa v Pelhřimově.

Meth. výklad nov. katechisma od ThC.
M Lhbotského. Seš. 25.—:8. jedná o víře, apošt. vy
znání víry, o lásce a přikázáních. Seš za 36 b. Na
kladatel V. Kraus v Táboře.

České Listy hospodářské. Vydáváředi
teletví | Ústřední společnosti hospodářské redakcí dr.
Fr. Sitenského. Seš. 9. a 10. Předplatné pro nečleny
ročně 12 K zapravuje ee u ředitelství Ú. S. H. v Praze,
Vodičkova ulice.

Obrázkové čítanka pro mladépřátelezvířat
za 30 b, vydána spolkem ku ochraně zvířat pro krá
lovství České v Praze, obsabuje povídky, básně a
články zábavně-poučné. Knížku objednati možno
v knihkapectví A. Reinwarta v Praze.

Nový Život v Nov. Jičíně) počíná právě 8.
ročník. Čís. 1. přináší vybrané práce od umělců Je
neweins, Alše, Bílka atd. a od spisovatelů: X. Dvo
řáko, Dr. Al. Langa, A. Hella, J. Š. Baara, K. Do
stála-Latinova atd. (Na rok 8 K).

Čebo námtfebal NapsalAetyanax. Nalébavé
slovo k úkolům doby. Cena 30 h. V komisi knihkupce

. Hovorky v Praze. .

F ořebl ed. Týdenníkvěnovanýveřejnýmotázkám.
Vydavatel » red Aug. Žalad, Vinohrady. Blanická
ol. 3. Roč. I , šeš. 6. Předpi. roč. 12K.

Různá doporačení, kterýchě se dostalo
“ Pněleckémuřárh

B.ŠRARDA, Brno,
za dodaná malovaná okna v roce 1902.

Velectěný pane!

Okoa v kapli jsou velmi pěkně provedena; dě.
kaji mnohokrát, že jsou tak krásně provedena.

16.|2, 1902. Baronka Helena Offermannova.

Velectěný panel
Na Vaši ct. žádost ze dne 4. dubna dosvědčají

Vám, že jsem s provedením malovaného okna „Vzkří
šení Páně“ ve Kdousově velmi spokojen.

Ve Kdousově 4.|6. 190%.
Karel Florián, farář.

Vaňe Blaborodí!

S provedením oken jsem velmi spokojen.
Znamenám se v úctě

dr. F. Reyl, řed. stad. sem. „Borromea.“
V Hradci Králové 19 |7. 1902.

Blahorodý panel
Vzorek je bezký a průsvitný a vůbec okna ta

se všem zamlouvají. Srdečný pozdrav a díky za do
dání, coš k mé radosti bylo.

Kuželov 30.|7. 1903. J. Kačer, farář.

, Blahorodý pán B. Škarda, Brno!

Za odeslaná okna vyslovují Vám nejerdečnější
dík. Provedení jest velice pěkné a tímto právě vystihl
ste mé přání. Rád chci a mohu Vaši ct. firmu
aždéma odporučiti.

Dol. Vistonice 15.8 1902.

Otm. Karlický, farář.

(Pan B. Škarda, Brno!

Jménem stavebního komitétu pokládáme si za
čest Vám oznámiti, že jate si u Vás objednanými a
dnes v dobrém stava došlými 4 malovanými okny
kostelními našeho plného uspokojení vydobyl.

Rovné 9 [8. 1902.
Civilní ředitel komitétu: Petr Igonda, okres. notář,

Pokladník komitétu: Arnošt Koszecz,kaplan.
Josef Istranyavsky, tit. kanov. na Dómě,děkana farář.

Notář komitétu: Alexandr Ballay, nadučitel.

Blahorodý pán B. Škarda, Brno!
Okna s poprsím sv, věrozvěstů „Cyrilla a Me

thoděje“ pro náš chrám Páně vyhotovená velmi se
zdařila. Živostv obrazích, jemnost v barvách skla a
přiměřená pestrost ornamentiky mile působí na po
zorovatele a dodává malbvoknám pravý ráz umělecký.
Jelikož cena je poměrně mírná, nemobu jinak, než
umělecký ústav Váš vřele odporačiti.

Vel. Olkovice 19 |8. 1902,
Ve vší úctě se znamenám Vašnostin

Cyrill Otava, kone. rada a farář.

P. T. pan B. Škarda, Brno!

Jsem oblažen Vaším korektním provedením,
muou pro zdejší městský kostel objednaným oknem.
Neopomenu též Vaši ct. firmu každému conejlépe
odporuačiti.

Prostějov 3./8. 1902. V plné úctě
Karel Postler.

Pan B. Škarda, Brno!

Vrátiv se z mé ceaty, prohlédl jsem mnou ob
jednané kostelní okno a musím Vám za provedení
téhož největší svou chválu vysloviti, Přičiním se,
bude-li zde neb v okolí podobná práce, Vaši ct. firmu
co nejvřeleji odporučiti.

Prostějov 23./8. 1902,
V nejhlabší úctě Ad. Procházka.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
Na Vaši ct. žádost dosvědčuji Vám, že malovaná

okna v chrámu Páně v Provodově se ne pouze lidu
venkovskému, ale i všem kněším, co Mariánský
chrám v Provodově navštívili, velmi líbila a toť se
ví, že mně také,

Uh. Hradiště 28,/10. 1902,
S veškerou úctou J. Havlíček, farář.

Blahorodému pánu B. Škardovi!
Okno, vlastně roseta je provedena ku všeobecné

spokojenosti, zvlášť, že jsou barvy dobře voleny.
Okno činí dojem veselý a radostný. Dá Pán Bůh, že
budem brzy pokračovat, abychom ta stará okna
v presbyteriu odstranili. Zavolám Vás v čas.

V Kroměříži 10./11. 1902,
Vašemu Blahorodí oddaný Jos. Droběna, kanovník.

Vážený panel .
Krásné provedení okna, vzornou dodávka v čas

a dle ujednání zdvořile potvrzpji a neopomenu ústav
Váš každému nejvřeleji doporačiti.

V Bystřici pod Pernštýnem 14/11. 190%.
S úctou B. Sušecí, c. E. rada zem. soudu,

Závod g. B. Škarde u Brna!
Izradivje za žapnu crkvu 8v. Jarja na Šipka

sedam novib bojadisanih prozora. Raduja je izvedona
čisto, solidno a umětnički. Bojerazporedane su skladno
a slike su toli divno izvedeno, da nušdno potiču na
sebranost i pobožnost. Ciena je umjerena. Mirne duše
preporačem ovaj závod ovakomu.

Na Šipku, dne 8. ožajka 1902.
Ant. Obad, zač. kosist. přišed. i žapnik.

Velectěný pán B. Škards, Brno!

Obě dodaná figurální okna ze skel kathedrálních
a antických jsou krásnou ozdobon kaple Zvěstování
Panny Marie ve farním chrámu Páně. Každý chválí
dílo Vaše a obdivuje mírnou cenu. Jaem úplně spokojen.

Farní úřad ve Žďáře 8./11. 1902,
J. Lašťovička, farář.

Velectěný pane Škardo!

Tímto dosvědčoji, že se všemi 6. figurálními
okny Vaší firmou pro chrám Páně v Kramvíři vybo
tovenými úplně spokojen jsem a proto Vaši firmu
všostranně odporačuji.

V Krumvíři 19./19. 1902.

S veškerou úctou Josef Beránek, děkan a farář,



Velevážený pane!
Jsem s provedením všech oken s'arobylého

chrámu Páně av. Jakoba v Podolí úplně spokojen.
Těším se na okna ve farním chrámu Páně v Jemnici

V Jemnici 22./12. 1902,

Frant. Hlavička, farář

VašeBlahorodí|
Jsem s okny dodanými úplně spokojen.
V Bochofi 27./13. 1902.

Se vší úctou se znamenán Ant. Dolák, farář.

Velectěný panel
Okns s obrazy sv. Augustina a av. Antonína,

jež jste do kaple školských aester v Morav. Třebové
dodal, všeobecně se líbí. Těší mne, že jsem se ne
klama!, důvěřuje v ústav domácí a rád při vhodné
příležitosti VÁS závod odporačím.

V Morav. Třebové, 22/12. 1903.
Alois Liška, spiritnal.

Moohovážený pane!
Malované okno s obrazem Panny Marie Dabuké

Vámi do našeho chrámu Páně dodané svým krásným
provedením uspokojilo mne úplně a zamlouvá se všem
kněším, kteří během poutí do našeho domu Božího
zavítají. Znamenám se v úctě oddaný

V Dubě 22./12. 1902. Štěpán Palásek, probošt.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
S oknem pro mne dodaným jakož i s oním pro

P. Ouardiána jsme úplně spokojeni. Vyslovaji Vém
ještě jednou největší dík za ta krásná okna, na která
mobu býti úplně hrdým a znamenám se se srdečným
pozdravem

Fiume, 4./6. 1902, Mateo Ballas,
prefektor kostela sv. Jeronýma.

Pan B. Škarda, Brno!
Dodal jste mně 4 okna pro nové kaple při farním

našem chrámu Páně e obrazy: „Obětování Pámě“,
„Ukřižování Páně“, „Sv. Cyrill a Methoděj“, „Sv. Jan
Nepomucký a bl. Jan Sark.“ Obrazy jsou v bobatém,
barokovém, architektonicky provedeném rámci a pozadí
a jest vše odborně uspokojivě provedeno. Z té příčiny
mobn Vás u provádění prací Vašeho oboru dále do
poručiti.

Farní úřad ve Vyškově, 30./11. 1902.
Frant. Kroatilík, děkun a farář.

Velectěný pán B. Škarda, Brno!
Během roku 1902 dodal jste do našeho děkan

ského chrámu Páně 9 malovaných oken. S dovednou
prací Vaší jsem já i osadníci úplně spokojeni.

Děkanaký úřad na Kladně 20./12. 190%.
A. Maděra, děkan

K
Soáj k soémul

Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důst. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panských 1 dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté zboží, řelězy, ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické eboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav
Srančák,
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Kaldé hodiny
jsou řádné

obtašeny (re- hodinářský a slatnický návod
ručí se oky m
narám“ v České Ořebové

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se
se zárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodímpošlu fotografie

UB“ Výhodné podmínkyplatební bes svý-:
Semicen. "k

(K ———33.
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Nábytek na splátky

bes zvýšení cen na každou stanici dodává

| výrobaa skladynábytku
K. V. SKUHERSKÝ,

Hradec Králové.
V"

V „

< Meteor
je nejdokonalejší

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při «aždo
denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou.

Nesčetná pochvulná usnání. — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 45h více.
Vývozní dům praktických novímek

A. Patrá a syn v Jaroměři,
Založeno 1842.KKK

BododeODB0000000 0000: 9000000

Josef Neškudla,
c a kr. dv. k dodavatel

vwJablonném 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

vŘe0d Koptelnich paramentů,
praporů a kovového náčiní. — lilustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko Be zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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První český katolický závod ve Vídni,
o

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., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.= I S
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BS“ Frvní "S
strojní kruhárna na zelív Malíně

FRANTIŠEK JANSA
nabízí kyselé zelí jemného řezu a chuti

od 50 kg. počínaje.

(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

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
stce 1 se Šelesnými rámy, st

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně,boze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. fi
Založeno roku 1886.

FEKÁŘKÁkÁ
© Již letošní v nejjemnějším eukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
8 v Týništi nad Orl.

Malinský křen
ze avých křenovek nabízí

| FR. JANSA,
rolník

a člen spolku křenařů

v Malíně u Kntné Hory.

Jen ten křen, který opatřaje „Spolek křenařů v Malíně“
svým členům zde připojenou ochrannou známkou se

považovati za pravý malínský.

Úžasné,
neslýchané,

avšak pravdivé!

Při svém velkozávodě dopisnicemi zavedl
jsem oddělení pro vyřizování drobných zakázek
za báječně levné ceny, 8 zasílám franko

MW-pouze za 3 koruny “fij
1 vkosnou kasetu dopisního papíru (100 obálek,
100 papírů) a 25 skvostných vánočních, novoroč
ních a uměleckých dopienic, vesměs novinky. —
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem.

K. Kuba v Jičíně, Čechy.

Umělecký závod

Jaroslava. Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

SB“ Božíhroby,"ii
PEB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.
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Ně00omoderní humanitě.
n.

(3) Soudní zákony moderního světa jsou
ovšem protidřívějším dobám neobyčejněhamanní.
Ale jak i nynějšího trestního řádu dovede vy
všitkovati moderní „humanitář“ k zavilé pomstě
ua svém protivníku! Pro neopatrné slovo žene
tě beze všeho slitování na soud, i kdybys mo
říkal, že svého pochybení litoješ; žaloje tě i
kdybys řekl věc nejpravdivější, jen když ví,
že se pro potvrzení tvého výroku svědkové
neseženou. Při tom sadičství jest mu rádcem
a vůdcemnikoli vlastní svědomí, ale znalost
advokátních praktik. Než se tvůj osud rozhodne,
jsi volán k soudu několikrát; rozsudek se stále
vznáší nad tvou hlavou jako Damoklův meč
třebas několik měsíců a ty v bezesných nocích
s chřadlou lící očekáváš, už se nit přetrhne a
meč hlava bolestně zusáhne. Jsi člověkem
stokrát lepším než tvůj protivník, který
s každou maličkostí hned běží k soudu. Uznává
to celé tvé okolí, ale při tom ti moozí vytknou,
proč jsi opatrnější v ostříhání zákonů do srdce
vložených než v zachovávání zákonníka ob
čanského. Raději bys trpěl tělesné bičování
než ty strasti, jež ti připravuje osvícený znatel
paragrafů. Dojde k hlavnímu přelíčení, tvůj
žalobce mlaví při něm s tebou hladce, ele
KAutně, v ničem tě neurazí, tak že se zdá, že
jest jen hluboce zarmouceným přítelem; ale
při tom každý pokus o smíření zamítne roz
hodně, poněvadž ví, že jest paragraf na jeho
straně. Co má soudce dělati? Vyřkne trest —
třebas velmi mírný. Ale jak tento rozsudek
zostří tvůj nepřítel! V několika dnech troje
noviny staví na pranýř tvoje provinění 8 ši
kovnými narážkami, aby i lidé nejšpatnější
jízlivé se mohli smáti, že aspoň nepatrná čásť
jejich špatnusti také tvou duši v nestřeženém
okamžiku zasáhla. Stydíš se dlouho jíti na
ulici, abys nebyl terčem sterých jízlivých
pohledů. A snad onen rozsudek zničil tvoji
existenci. Badeš-li se někdy hlásiti o lepší
zaopatření, všude ti bude kariera kaziti tvůj

na světlo vypešenj přestupek. Pomsta protivníkova jest dokonalá a trvalá.
Tak daleko zcela bez urážky světského

zákona dovedou přivésti svého bližního i ti,
kteří maji humanity plná ústa. Sešli se dva
venkovští mladíci. Francek si stýská: „Považ
si, tenhle Vodvárka mi dal v podnapilosti

poblevek jako cent, až se mi vočích zajiskřio. A to jen proto, že jsem ma domluvil, aby
tolik nepil a nekarbanil.“ „To abys ho kama
ráde teda žaloval; já bych si tohle líbit no
nechal“ rozamaje Pepík. „I dej pokoj se ža
Jovánim; vždyť má chudák ženu aděti. Copak
ostatně nevíš, že se máme vždycky vyrovnati
s nepřítelempo křesťanska?“ „Ajak se's s ním
teda vyrovnal?“ „Inu vrátil jsem mu ta ránu
hned na místě a teď je zas dobře; podrahé
dá jistě pokoj.“ Takové vyrovnání ovšem právě
křesťanské nebylo; humanita křesťanská káže
vůbec odpouštěti. Ale tento Francek, neznající
cest a úskoků moderní hamanity, myslil to
Jépe a lidětěji než některý bumanitář v ruka
vičkách, který by otce rodiny dal na několik
dní ze msty do žaláře zavřít. Teď je plno tak
humanních a osvícených lidí, že schváině
různým způsobem horkokrevnější bližní dráždí,
jen aby 80 zapomněli a něco trestného proti
nim provedli. A pak hned k soudu; že jsi ne
porozaměl probnanosti svého soka a že jsi
v jeho léčky opadl, odpykáš to občanskouctí.
Tvůj nepřítel tě uváděl v posměch a potapu
takovým cbytráckým způsobem, že ho sám ža
lovati eš. Kdyby se ještě tisíce právních
paragráfů vymyslilo na obranu lidsgosti, neza
mezí se skutky nebamanní; těchže paragrafů
dovede nadužívatičlověk k nepěkné pomstě,
jestliže nezná bázi před spravedlností Božskou
a neposlouchá-li u svědomí. Hamanita bez
bázně Boží jest jsllévou frází. Fariseové, tý ra
jíce a pronásledojíké . Krista, ospravedlňovali
své jednání samýdí“ em svatým.

Nejpodivnějším, křiklavým příkladem mo
derní bumanity jest hnusný obchod lidskými
těly, jejž židé bez přítrže provádějí. V pohan
ském Římě se prodávali otroci k vůli tuhé
tělesné práci; nyní se prodávají obelstěné
dívky k věcem horším v celých tisících. Po
Jicisté v liberálních zemích, dovedou zatknouti
a trestu vydati i nazného mrzáka za to, že
prosí za chléb milosti; ale ničemové, kteří
násilím odnímají zklamaným dívkám česť,lehce
jejich rakám uniknou. Tak daleko homanita
v „temném“ středověku mezi křesťanskými ná
rody nikdy neklesla; takhle bumanitu zvele
buje však národ, jejž protikatolické časopisy
všemožně hájí a jeho Šmejdy omlčaojí. A jest
to pokrokem lidskosti, jestliže někdo snižuje
svého bližního na nástroj pustých hříchů?

Nedávno jsem čet] v liberálním listě:
„Celá Pešť páchne jodoformem a pořádný člo
věk bojí se sednout na veřejnou lavici. Ženy
se svolením mužů vybírají si u policie knížky
na tropení prostituce. Babizny chytají školní
děti, omamují a volají zhýřilce k preparované
oběti. A když se věc pronese, ta noviny dělají
chvíli poplach, ale pak desítkami ba i pětkami
vykupují se vysoce postavení zločinciz ne
příjemností, vyšetřováuí. Rektor vysoké školy
technické v Pešti pravil, že dvě třetiny stu
dentů tamních chodí s otrávenca krví“ Inu,
není divu, v tomto městě hrají židé prim.
Podle toho tam také dopadá bumanita. Almažna
se zde neudělí z křesťanské, nezištné lásky,
ale za cenu lidské cti. Jest jistě každému
známo, jak nespravedlivě si Maďaři počínají
proti jiným národnostem v Uhrách usedlým.
Nikdy v středověku nebyli tak kratě olupo
vání národové o svá nejpřirozenější práva, 0
svůj jazyk, jako se děje nyní v Uhrách. Ajest
to nějaká humanita, jestliže jest člověk pro
následován z té příčiny, že nepohrdá jazykem,
jímž k němu matka mluvila? A kdo by mohl
nejspíše takovému nehumannímu jednání odpo
moci? Ti, kteří mají na politiku a národoho
spodářské otázky v Uhrách největší vliv. A
těmi lidmi jsou židé. K. Kálal napsal v „O3větě“
(z r. 1900, str. 308): „Židé jsou v Uhrách ve
likým činitelem politickým. Oni věnují maďa
risaci důvtip i kapitál, ale za hrozné úroky;
jsou pány Uher. Všichni vládní činitelové, od
obecního notáře, od slažného až do předsedy
ministerstva, bojí se židů. Mezi žarnalisty ma
ďarskými je 80 procent židů. V Pešti je 40
nakladatelských firem, z nichž je 30 židovských;
60 knihkupectví, z nich 40 židovských; 38 an
tikvariátů, z nich 32 židovských, 137 knihti
skáren, z nich 103 židovských, 32 litografií,
z nich22 židovských. Židé v Uhrách redigují
68 rozličných živnostenských časopisů.“

Židovský rolník jest v této zemi vic než
bílou vranou, za to aa 100 obchodníků připadá
židů 70, na 100 advokátův a lékařů 50, na 100
upiversitních posluchačů rovněž 50. Z těchto
číslic jest zcela zřejmo, že židé mají zde
v moci tvrze politiky, národního hospodářství
i kultnry.Tělesnondřinaapodřízenésloužení
ponechávají křesťanům. Kdo tam tedy jest
hlavním vinolkem při utiskování Slovače, vys
sávání a znemravňování lidu? Kdo za to nejvíc
může, že v této zemi pravá humanita spí?
Nechť nám někdo jmenuje jediný židovský list
v Ubrách vycházející, který by Be rozhodně
utiskované Slovače ujal.

Slovákům se daří pod židovskou knutou
tak znamenitě, že na př. r. 1897 jich odplulo
do Ameriky 27 tisíc, roka následujícího 25
tisíc, atd. Za to v této zemi přibývá stále víc
židů, kteří kořalnami „hamanita“ šíří na
všecky strany.

Moderní: hbumanitáři svolávají náš národ
o závod pod prapor Lutherův; při tom ovšem
Se emaží zapomenouti, jaký rozdíl je mezi ha
manitou katolickou a luteránskoa. Veliký ka
tolík Karel 1V. se pečlivě staral, aby Se ani
nejprostšímu sedlákovi neublížilo; katolická
hierarchie za jeho doby chránila rolnický lid
proti hamižným přehmatům šlechty. Za to
Lather, aby se zalíbil mocnéaristokracii, laštil
takto otázku rolnickou: „Vrchnost masí sprostý

Inserty se počítají levně, |
Olmovavychdzív pdlek v poledne. Ročník IX.

lid pohánětí, bíti, dasiti, věšeti, páliti, popra
vovati, v kolo vplétati, aby se bál a byl na
uzdě držán .. . Kdo se nad sedlákem slitaje,
upírá Boha, Bohu se rouhá.“

A co Lutherrozkazoval,to „re'ormovaní“
pánové prováděli prakticky. Že protestanští
pánové v Čechách nezůstali za svými německými
kollegy, rozamí se samo sebou. Se sedlákem
zacházeno jako s němon tváří. Když čeští ne
volníci chtěli panskou humanitu Sesabe střásti,
potěšili je pánové aspoň trochu Dali totiž pře
ložiti do češtiny knížku „evangelického“ Lu
thera, v níž tento boaří proti sedlákům a po
ukazuje pouze na jejich povianosti, ale o jejich
lidských právech se nezmiňuje. Jak může tedy
moderní humanitář tolik horovati pro onu
církev, jež měla tak nehumanní původce aza
stance? Řekneli nám, že jsou nynější prote
stanté lepší, můžeme zase odvětiti, že nynější
katolické kněžstvo jest též řádnější než v době
roztržky papežské. Můžeme se tázati, proč
podporuje nepěkné skandály proti kněžstyu
nynějšímu líčením zlořádů minulých a proč se
při tom také o nehamanních minalých zlořá
dech lutherské církve nezmiňuje.

Když v středověku křesťaustvo zvědělo o
ukratnostech, jichž se Turci dopouštějí na
jejich apolubratrecb, všecko křesťanstvo se
pozdvihlo na ochranu ntiskovaných. Nynější
liberální státníci však rozumějí humanité po
někud jinak. Když Turci hanebně mučili ubohé
Armény, bylo docela ticho; nyní zakoušejí
Makedonci též poslýchané surovosti od barbar
ského národa a mlčí posud i sám Baťuška. Za
to maobé evropské vlády o závod s Amerikou
se pokoušely utlačiti menší národy. Srovnejme
tedy apřímnost humanity katolické 3 tou frá
zovitou humanitou moderního světa. „Miluj
bližatho svého, jako sebe samého.“ Kdy tento
krásný příkaz zůrodní znovu srdce všech
k hamanitě účinné?

Překonané stanovisko.
(14) Je to známý český vlastenec, k němuž

národ s úctou pohlíží, jemož však kdysi v okam=
žiku nestřeženém uniklo slovo: „náboženství
nezajímá dnes myslí národů“, což zní skoro
jako ten náš nadpis.

Je to pravda, že náboženství nezajímá
dnešní národy, dohrálo náboženství svou úlohu ?
Otázka tato je dojista zajímavou v té míře,
aby stála za novinářskou diskossi zvlášť kato
lického lista. A poněvadž jsme zároveň Slo
vany, musíme nejprvé sami ruce položiti na
srdce a tázati se, jak to vypadá s náboženstvím
ve světě slovanském.

Slovanům patří prý budoucnost; dej to
Bůh. Ale kdo pozoruje postavení Slovanstva
v Evropě, mimovolně vzpomene si na pohádku
o Popelce. Ať Němci v zemích koruny české
neb Poznani, ať Maďaři na Slovácku a v Chor
vatsku, ať Italové v Istrii, všickni považují nás
za národ druhé třídy a tak s námi též zachá
zejí. A jaké jsou toho příčiny? Je jich hned
několik Nepřiblížíme-li k minulosti, kdy vlastní
nesvorností rozbili jsme si říši velkomoravskou,,
srbskou, českou A polskou, jsou to okolnosti
pabodilé, za něž nemůžeme a jež Prozřetelností
nám téměř do klína byly položeny. Především

je to zeměpisné naše položení jež z nás nadělalo klínů těžko zcelitelných, je to věc, jež
nás činí rovněž „navzájem cizejšími, než json
Němci, kteří, třeba ai těžko rozaměli, spojeni

jsou přece jedním spisovným jazykem, jednouiteraturou, jednou abecedou; je to konečně
náboženství, jež ze všech těcůto okolností zu
ujímá místo přední.

Úcty hodný věru je to plán stařečka na
stolci Petrově, spojiti cirkev východní se zá
padní a učiniti konec saréma rozkolu; ale
pokud naučil jsem se zyáti poměry v Orientu,
kde církev východní se západní tak blízko sa
stýká, nedoufám v jeho brzký zdar, zvlášt
dokud půlměsíc nezmizí z Cařihrada, odkud



systematicky se rozkol tento živí. Nikde ne
vystupují sice rozkolníci východní tak neurvale
proti atiníkům, jak nám tam katolíkům říkají,
jako vJerusalémě, avšak ijinde pocelém východě
stojí tato dvě nejmocnější vyznání příkře proti
sobě. Ortodoxní Řekové, jsouce poddanými
Turecka, json jisti padišachovou ochranou a
proto dovolají si noho proti nám, kteří za
stoupeni jsme tam číselně i kulturně, kteří na
Orient máme stará práva a kteří tam márne
národy, autoritu papežskou uznávající, jako
Řeky sjednocené, katolické Kopty a j. Při nízké
úrovni kultoroí, na níž stojí popstvo, dochází
to často k výstapům nedůstojným, jakých
svědkem byl k. př. Jerusalém před rokem a
nelze řící, že by Rusko, jehož hlas by ta nej
více padnouti mohl na váhu, hrálo zde úlohu
smírčí, prostřednickou, třeba že mnozí fran
tiškáni, o něž tn šlo, byli národnosti slovanské.
Proč nezakročilo ono rázně, proč nezakáže svým
lidem fanatism nábožeuský, proč nepůsobí stejně
na Řeky ortodoxní a na tureckoa vládu, proč
trpí výstupy svatých míst tak nedůstojné?!
Kdyby poslední vražedný útok byl skončil
jinak než odsouzením popů, hlásalo by se dnes
světa, že vinny byly obě strany, avšak když
Turek přistapuje k odsouzení lidí svých, ta
již vina musí býti naprosto patrná. Francie
má k vůli Rasku ruce svázané, Rakoasko nemá
pro jiné starosti kdy, všímati si dnes věcí
katolických na východě a tak zůstala tu jediné
Italie, již katolický protektorát v Orientě takto
spadl do klina. Nebýti Italie, dnes jediný ka
tolík nemohl by v Jerasalémě klidně se k od
počinku uložiti. A proč nebnulo Rus o na vý
chodě ani prstem, kdy je ochotno ku své ne
malé cti celé pluky vyslati na Balkáu na osvo
bození bratří slovanských? Odpověď zní: ná.
božanství. Nešťastný rozkol je vinen, že, ač
vlivu svého v tarecké říši snad nejhojněji užívá,
mlčí, i když se jedná o křivdy tak zjevné, o
křivdy páchané jeho poddanými na přísluš
nících Říma. A pak ať někdo řekne, že nábo
ženství nezajímá dnes již myslí národů, nebo
dokonce, že úlohu svou dohrálo « že je pře
konaným stanoviskem. Nepatrný konflikt ná
boženský byl příčinou války krimské, a kol
náboženství se točí v Orientě až do dues veš.
kerá diplomacie, veškerá politika. Kdyby Slo
vané v Macedonii byli katolíky, Lamsdorf ne
vážil by cestu tak dalekou; a kdyby byla opět
někdy namířena 8 Hradčan děla proti Praze,
v Potrohradě nebnoa ani brvou, leda bychom
se zřekli napřed svého náboženství a své národní
individoality. To by bylo však mnoho žádáno
od národa, jenž má svoa literaturu a slevnou
miuulost, jenž těší se dobrému zdraví a doufá
S pomocí Boží uhéjiti svou existenci uprostřed
národů evropských, jak možno vším právem
doufati od Poláků a nás Čechů. Treotino má
svou Italii, naši Němci mají své Německo, ale
koho máme my? Bůh vysoko a baťuška daleko.

Rozkol východní a náboženství výbec hraje
a hráti bude i v politice povždy úlohu větší,
než 6e na první polled zdá; a kterému nástupci
Lvovu podaří 8e církev východní se západní
smířiti, ten bode žebnán na věky věkův nejprvé od
nás Slovanů, jimž prokáže službu neocenitelnon.

FEUILLETON
Lékař a kněz.

Dupuytren, proslulý francouzský lékař, pra
coval v povolání svém bez únavy. Není mnoho
lékařů, kteří by se mohli takovou prací honostti,
V zimě v létě vstával o páté hodině, o sedmé
-hodině byl již v hotelu de Dieu, ve slavné pa
rížské nemocnici, z níž o11.h. vycházel Tu navště
voval nemocné v privatních domech, a pak teprv
šel domů, kde zástupy nemocných nemohly se
proslulého lékaře dočkati. Ač k nemocným se měl
nevlídné, nelaskavě, ano skoro krutě, nicméně
přicházeli v tuk hojných zástupech, že trvalo ohle
dávání nemocných až do noci.

Jednoho dne, kdy visita trvala neobyčejně
dlouho, a lékař unavený chtěl si odpočinouti,
klepal někdo ještě v pozdní chvíli na dvéře obydlí
lékařova. Byl to stařeček drobné postavy.

Dupuytren upřel naň zrak přísný a ledový,
„Co chcete ?« oslovil ho lékař pánovitě. „Pane

doktoree, odvětil staroušek, esmím-li se posaditi?
Mé nohy jsou již trochu staré a často mi vypo
vídají službu. . . Před dvěma lety udělala se mi
boule na krku. Lékař v naší vsi — jsem farářem
v Belleville u Nemouru — mr čekl, že jest to
pouhá maličkost; avšsk boule rostla čím dále tím
více, až během pěti měsíců praskls. © Musil
jsem dlóuho ležeti, sle nemoc se nezlepšila. Byl
jsem -konečně donucen povstati; vždyť jsem v du
chovní správě béz kaplsna a mám přiděleny čtyry
(lialní osady... „«

»Ukažte mi krke, pravil suše lékař.
»Mojt milí fsrnfgi mi ovšem radili«, pokra

čoval stařeček, nedade se rušiti v hovoru, »že v ne
děli v jedné osadě +šickní se shromáždí i-sbych
nemusil do každé osady Úlia ní docházeti, še tem
mobu mši sv. sloužiti, Leč ti lidé se celý týden

A je to nemožné — Dokonce ne; jsmeť
tak sí nábožensky blízko, že jen politika a
světské panství, řekněmekrátce ctižádostivost,
jež klín mezi nás druhdy vrazila, klín ten i
na dále v tělo národů v první řadě slovanských
vráží. Vždyť církev východní je právě živým
důkazem pravosti apoštolské církve Kristovy,
chovajíc v sobě mnohé známky apoštolek-ho
původu. Právě že církev východní zachovala
si oběť mše sv., sedm sv. svátostí, kult ina
rianský a téměř celou víru apoštolskou a že
rozdíl spočívá v otázkách podřízenějšího druha,
jež by bylo lze zajisté snadno vyrovnati, kdyby
nebylo té dochovní superiority, na níž si v Pe
trobradé a Cařihradě tuk velice zakládají; právě
proto je církev východní důkazem, že takovou,
jakou je, víra Kristova vždy byla a žeco zní
udělali protestanté, je moderním rozamářstvím,
jež má k původnímu učení tak daleko, jako
moderní secesse ku klassické škole italské
neb bolaadské. Že rozkol je neštěstím Slo
vanstva i v národním ohledu a že úkol nábo
ženství, t. j. sloučení obou církví je proň da
lekosáhlým, to znova a znova dokazují neblahé
spory Chorvatů a Srbů, jež "rávě nedávno
nabyly opravdu bouřlivého a politování hod
ného útvaru.

A proč nemohou se Poláci srovnati s Ru
síny o avá národní práva po bratrsku a jako
bratři žíti v jednéa téže zemi?! Politikové by
ovšem uvedli důvody kulturoí a sociální, ale
hlavní a blabší příčina je zase — náboženství.

A že národ náš v odvěkém svém boji
proti mocnému nepříteli, jemuž podařilo se
před časy průlom učiniti do národního zdiva
našeho a se mezi uámi osaditi, nepostupaje
svorně a jednolitě, nýbrž roztříštěn na frakce
sám si boří, co na jedné straně vystavěl, jaká
toho příčina? Ta je malichernější a nicotnější
věra než u ostatního Slovaustva, ježto nespo
čívá v starém chronickém nedahu, zu nějž
nynější pokolení nemůže, nýbrí v akutní chybě,
jíž je možno při dobré vůli se ihned zbaviti;
nespočívá v rozdílu náboženství, nýbrž spíše
v rozdíla náboženského přesvědčení, jež, jsouc
konečně věcí rozamu a srdce, nemá rikdy stíny
své házeti na veřejný občanský život, tím
méně překážsti si navzájem v národní práci.
Máme ovšem i my svůj náboženský rozdíl, ale
ten nemůže se státi při mizící weašině jiao
věrců národně nebezpečným, ač-li dovede národ
v pravý čas zakřiknouti vlastizrádné snahy,
jež pod známým německým boslem již i mezi
české protestanty se vnášejí, důkaz to, že i zde
naboženství není stanoviskem překonaným,
nýbrž že u některých lidí převáží daleko vla
stenectví,i kdybysetoto ua oko sebe vícenadarmo
bralo. — Nebo jest-li aniversitní assistent pro
testant, jenž doma míval na vsí vlastenecká
přednášky k českému lidu, píše svým příbnz
vým, aby vážili cestu do L., kde právě německý
pastor obrací katolíky na víru, a aby tarn pů
sobili též na své, náhodou německé a katolické
příbuzné, by čisté evaugelium přijali, co je to
jiného než bumbug a braní jména „vlaste
nectví“ padarmo?! Tedy ani náboženství pro
testantů nedobrálo svou úloha, nýbrž jsvu i
dnes lidé, intelligenti a na slovo vzatí vlastenci,
————————————-———————
nalopotí,a nemajíko.ipočiakulečneděleasvátky.
I pomyslil jsem si: Nebylo hy přece dobře, aby
všickni farníci pro mne musili na jednom místě
se scházeti, a pak mám také dítky k prvnímu sv,
přijímání a katechismus. Pan biskup mi sice radil,
abych se nenamáhal, že mi pošle kaplana. Ale
farníci moji mi rajili, abych si zajel do Paříže a
s Vámi, pane doktore, se poradil. Bylo třeba času
než jsem se k tomu odhodlal. Vždyť taková da
leká cesta stojí peníze, a já mám v osadě rnnoho
chudiny, kterou musím podporovati. Ale konečně
jsem se musil přece poddati a učiniti dle jejich
rady. I dojel jsem poštou... Taková tedy, pane
doktore, jest má nemocl« skončil kněz vypravo
vání, ukazuje na krk.

Dopuytren dlouho prohlížel a ©zkoumal.
V krku stařečkově byl otvor asi jeden | centimetr
v průměru. Byla to boule na dolní čelisti, spojená
s vředovatinou. Rána byla na četných místech ra
kovinou rozežrána. Případ byl tak podivný a ne
bezpečný, že se Dupuytrea nemálo divil, jak může
stařeček státi ještě na nohou,

Rozevřel kraje boule tak daleko, jak jen se
daly, při čemž vředovatinu vyšetřoval tlakem také
bolesti působícím, že Stařečekdiv neomdlel. Když
byl s vyšetřováním hohov, obracel Dupuytren
blavu stařečkovu, již držel oběma rukama a po
hlížeje mu pevně ve tvář, pravil hlasem, který
hrozně zněl:

»Velebnýpane,abych nedělel dlouhých okolků,
věste, že jste syn sarti«.

Kněz vyňal kap:sní bílý šátek, jími ovinul
bolavý krk, při čemž jediného slova nepromluvil.
Dupuytren nespouštěl s něho zraku. Když byl
kněz s ovinutím botov, sáhl do kapsv; vyňal pa
pírek, v němž byl zavinut pětifrank, Rozbalil jej
a položil na stůl se slovy:

»Nsjsem, pane doktore, bobatý,« tak mluvil,
klidně se usmívaje. «Prosím, byste mi laskavé od

i Postil, že nemohu porady, kterou mi p. doktor
:

u nichž přijde nejdřív návoženství, rozuměj
náboženský ch+uvinismus, pak ulc a dlouho
nic a teprv ku konci také trochu té vlasti.
Jak jinak bylo by možno si vysvětliti uvedený
skutečný případ, v očinž „česká vlast“ u „los
v. Rom“ vjedněch pojílo 8e sestersky ňádrech?

Ještě napjatější poměry jsou snad v Kra
jině, kde rovněž není rozkolu a kde takměř
pro náboženské přesvědčení, lépe k vůli němu,
vede se boj na nůž, tak že jedna strana raději
8 národními odpůrci se pojí, než by podala
ruky stravě drahé.

A pak prý náboženství ioehbraje již v po
litice a osudech národů úlohy žádné! Moderní
dachové rádi by 6e ovšem přes ně přenesli a
náboženství Kristovo z veřejného života vy
tlačili, ale to zas jen tak dalece, aby na jeho
místo své nabošenství t.j kult rozumu nab
hmoty postavili; avšak to se nepodařilo jiným
a nepodaří ve ani jim. Co pak píše veliký
unglický historik Macaulay? „Která z dnešních
institací byla svědkem, kdy ještě z Pantheonu
dým vzhůru vystapoval u kdy v amfiteátra
Flaviová lvi a tygři řevy vyráželi? Nejpyšnější
domy panovnické jsou od včerejška, postaví-li
se vedle řady papežů. Republika benátská byla
vejstarší, ale ta byla dítětem u porovnání
8 papežstvím a té dnes není. Papežství žije a
to aikoli jako sešlá památka dávno zašlých
časů, nýbrž plno života a mladistvé aíly auni
dnes nic nenaznačuje blízký jeho konec. Církev
katulická sřelu všecky vládní formy, všecky
ústavy se vyvíjeti, jež dnes jsou na světě a
není žádné jistoty, že ueuvidl i jich koace.
Ona byla velkou u mocnou dřív, než Auglosa
sové ua britskou vstoupili půdu, než Frankové
Rýnu přešli, než v Mekce uctívaly se obrazy
model a může se státi, že bude tu svěží i pak,
až přijde obyvatel Nov. Zelandu a uprostřed
pustiny prohlížeti bude trosky londýnského
mostu a velechrámu sv. Pavla“ Tak Macaulay.
To znat trochu jinak, než že křesťanství je sta
noviskom překonuným.

Ku konci malvu anekdotu, na něž úvod
níky tohoto lista bývaly tak bohaty. Když
jednou řečník jeden s komickým pathosem
deklamoval o rozpadávání se papežství a ka
tolické církve, kroutil nevrle starý jeden po
sluchač šedivou hlavou a odcházeje bručel:
„To jsem před padesáti lety slýchal též; to se
to dlouho rozpadává.“

Obrana.
Lidumilná duše rozepsala se v č. 2.

„Osvěty lida“ o poměrech lido na Litomyšlsku.
Prý alkohol a klerikulism dusí celý kraj, až
tud tím prolévá bumanní pisatel slzy nevý
slovné lítosti. Jenže jsou to elzy krokodilí.
Pamatuje se prý, jak kněz za desítku vždy chvá
hl při pohřbu v řeči největšího ničemu jako
nejlepšího člověka. Kde a kdy se to stalo, to
nepovídá. Bezpochyby se mýlí tak trochu
v udresse. Knůží katoličtí jak jinde tak i zde
se pohřebním řečem vyhýbají. Za to však pi
——————— -=>
Dupvytren udělil, dráže zaplatiti. . . Jsem šťasten,
že jsem Vás navštívil; aspoň jsem připraven na
to, co mi nastává. Snad byste mi byl mohl říci
výsledek, na nějž jsem byl připraven, spůsobem
mírnějším a šetrnějšíme«, pravil s nádechem zvláštní
přívětivosti a vlídnosti. »Jsem sice již šedesát pět
let stár, ale i stařec miluje život pozemský. Avšak
nedomnívejte se, že se snad na vás hočvám. Také
jsem nebyl odpovědí Vaší nikterak překvapen;
vždyť jsem předvídal, co na mne čeká. Mějte se
dobře, pane doktore. Rád bych zemřel ve své
farní osadě,«

Po těch slovech odešel.
Dupvytren stál pohroužen v inyšlenkách.

Tato železná, neústupná povaha, tento výtečný,
proslulý lékař, jenž neměl sobě rovného, byl pře
možen prostým výrokem vetchého starce, kteréhož
měl ve svých rukou, s nímž mohl nakládati dle
svého rozmaru a vůle. V tomto slabém a cborém
těle tlouklo srdce, kteréž bylo tvrdší, než srdce
lékuřovo, zde se mu namátla vůle, kteráž byla
pevnější, než vůle jeho, lékař padl na soupeře.

Avšak netrval dlouho v zamyšlení. Rychie
vyrazilze dveří. Kněz sstupoval zvolna po schodech,
opíraje se o zábradlí.

eVelebný pane.« volal doktor, »račte ještě
jelnou na horu.»

Kněz ihned
uposlechl.

»Snad by vám mohlo býti ještě pomoženu,
ale musil byste se podrobiti operaci.

«Ach, pane doktorele pravil kněz, odkládaje
hůl 1 klobouk, »proto jsem právě do Pauříže se
vypravil. | jenom operujte jak a mnoho-li vám
libo a milo.«

sAle může te také atáti, že se nám operace
nezdaří a tu bude trvatí dlouho, bude bolestná.«

»Jenom operujte, pane doktore, jen operujte|
Já se všemu podrobim, čeho k operaci třeba. Ojsk

jako dítě rozkuzu | lékařova



satel nepoznamenal, že pastoři rozplývají se
chválou nad nebožtíkem každým, už nad tím
často i poslušné jejich ovečky vrtí hlavou.
Štélové poplatky jsou dle slov oné zarmoucené
duše příliš vysoké. Prosíme, aby se tato roz
trpčená dušička informovala uspoň u některého
evangelíka z Proseče nebo z Pusté Kamenice
(o níž se téš zmiňuje), kde jsou štólové po
platky větší: zda u faráře katolického či
evangelického. Pisatel těchto řádků byl též
v oné krajině kaplanem a rěl zde i 8 farářem
příjmy až příliš znamenité. Od pohřbu nebo
od kopulace dva, tři zlaté. Od křtu50 krejcarů,
od výkropu 63 krejcarů (z toho 13 kr do zá
duše), od úvodu 10 kr. (4 kr. z toho do zá
daše). A při tom právě lidé nejprostší byli
přesvědčeni, že jest na faře největší blahobyt;
zatím pan farář, který zbytečně neutratí ani
krejcaru, posud nepoplatil pcníze, které si vy
dlužil při počátku farářování do hospodářství,
ač je farářem již na sedmý rok. Dobrá čtvrtina
fonkcí, za něž se Šštóla vybirá, konala se
zdarma. Co by tomu tak řekl některý „pokro
kový“ advokát, kdyby za množství psaní a za
namáhavé plahočení sučbern měl bráti takovou
odmenu? Při konkursech záložen si počítají
pěkteří „vlastenečti“ advokáti za svou práci
statisíce, ale o tom liberální žurnály mlčí. Co
inusí v takové nuzné krajině farář lidu rozdat,
o tom. může jen mluviti ten, kdo to poznal.
Řada nuzáků se některý den ani netrhne. Ne
říkáme, že by měli naopak všichni faráři evan
geiičtí na růžích ustláno. Kdyby na př. jeden
ov. farář statečně v „reformovaném“ listě proti
katolíkům uneútočil, neměl by příliš stkvělou
existeuci. Když se obsazovala sousední vý
nosuá ev. fara, dostal ji mladý pán, který
právě přišel ze studií; evaagelické ovečky ne
byly k břitkému péru staršího dachovního
příliš vděčny. — Ale když chce někdo mluviti
o příjmech duchovenstva katolického, nechť
mlaví poctivě a ať je přirovná nestranně
k příjmům pastorů, advokátů atd.

Ze alkohol dusí celý kraj, má ovšem pi
satel pravdu; leč zapomuěl (zcela po pokro
kářsku)udati,kdotétomravníi tělesnéotravy
jest zde hlavním šiřitelem. Kostel katolický
rozboduě uikoliv; odtud slyší věřící stálé va
rování před jedem alkoholismu. Ate napomínání
farářů kazí soustavné kapličky židovské. Když
již chudák nemá v kapse ani haléře, pantáta
Židovsky s ochotným úsměvem nalévá dál;
vždyť to prý může počkati. Za nějaký čas
nuzák přijde o chalupu. Pije se v některých
obcích i denaturovaný líh; prý jest potřebí
k „posile“ něco silnějšího. Faktum! Jednou se
ptám p. faráře s podivem, proč má jeden žid
zastrčenou hospodu až ulesa, kde skoro nikdo
nechodí. Poučil mou nezkušenost, že „klaláci“
(dřevorubci) nechají v té hospodě všecky těžce
vydělané peníze. Jen kdyby se prý každému
hostioskému v městě tak dobře vedlo jako
ovomu židovi v zastrčeném koutě! Kamkoli do
osady zavítá žid, všude šíří kulturu alkoholem;
v kuslele se lid nezkazí. Pan pisatel věnoval
dlouhou kapitolu „vydírání“ 4 „ohlupování“

by se tešili moji forníci, kdybych se domů ve
zdraví navrátilla

+Dobře tedy, jděte do hotelu de Dieu do
sálu sv, Anežky. Tam budete dobře chován a
obsloužen. Jsou fam sestry ošetřovatelky, a ty
chválí každý nemocný, přirovnávaje je andělům.
Dnes veče: si pěkně odpočinete, zítra a pozítřku
také, a vše ostatní se již nějak spraví.«

„Jsem připraven, pane doktore, na všecko,«
doložil kněz, a připojil povinný dík za ochotu
lékařovu.

Dupuytren načrti několik slov na lístek pa
píru, který knézi doručil. Šel pak přísso do ne
mocnice, kde milosrdné sestry vlídně a laskavě
stařičkého kněze přijaly,

Drubého dne byli již posluchači lékaře
Dupuytrena, jichž bylo šest set, a kteří každo
denně na klinice přednášky jeho poslouchali, shro
mážděni, když Dupuytren se objevil. Bez odkladu
odebral se k loži knězovu, Všickni následovali
mistra, aby byli přítomni neobyčejné operaci.

Dupuytren řezal nožem a stříhal nůžkami
srdnaté a jistě. Pak řezal pilkou nakažené kusy
svalů a kostí na dolní čelisti. Pilka skřípěla, kdy
koliv měla kosť řezati, Každou dobu musela býci
vytlačována houba, která byla krví přeplněna. Krev
tekla proudem. Operace trvala dvacet pět minut.
Kněz nepohnul ani brvou. Teprv když okolo sto
jící blubokým povzdechem útrpnost dávali na jevo,
a všickni nepobnutě stáli nanejvýš dojati, a Dup
uytren se ozval: »Již jsme hotovi« zbledl sta
fičký kněz jako stěna, tatam bylačervenost tváře.

oMám za to, že operace šťastné jest ukon
čena,“ řekl vlídně a laskavě, »mnoho jste při
operaci vytrpělf«

»Já jsem pamatoval na utrpení Páné,« odpo
věděl kněz.

Pak kněz omdlel.
Dupuytren pohlížel drahnou dobu na kněze

mlčky; avšak na tváři bylo znáti, jak velmi byl
dojat neobyčejnou stálostí a trpělivostí jeho. Pak
zatáhl bílou záclonu u postele, aby prohlédl
ostatní nemocné.

kočžetva; proč nevěnoval ani nejmenší úvahu
šířitelům alkoholu? lou pro strach židovský;
věděl jistě napřed, že by to p. Hajn škrtl.

Politický přehled,
Obsah vládní osnovy zákona o úpravě jazy

kové otázky v Čechách a na Moravě a zároveň
návrh zákona o zřízení krajském v Čechách jest
už znám. Ale neposloužil si tím dr, Kórber ani
u Čechů ani o Němců. Tímto vládním návrhem
přiklonil se ministerský předseda sice k Němcům,
ale ti židají víc Vnitřní úřední češtinu chtějí míti
ještě více omezenu, ale největší odpor kledou proti
ustanovením, jež obsahuje vládní osnova 0 ze
vnější služební řeči úřední. Pan dr. Kórber dělí
i tuto království České na část německou, na část
českou a smíšenou, kdež však němčina všude po
živá většího práva. Do výhradně německého kraje
může býti ustanoven za úředníka pouze Němec,
jenž česky nemusí umět; jemu jsou též otevřeny
okresy české i smíšené. To má týt rovnoprávnost
a rovnocennost? Pod záminkou upravení otázky
jazykové zdánlivým zavedením Čes. vnitřní úřední
řeči připravují se Němci vzíti nám právo cennější,
nařízení Stremayerovo, kterým od 22 let aspoň
v zevnějším úřadování v Čechách zaručuje se do
jisté míry rovnoprávnost. Toto právo jest nyní
Němci ohroženo, a vláda svou osnovou jazvkovou
jest jim v tom nápomocna, Krajským zřízením má
býti království České rozkouskováno, aby bylo tím
závislejší na Vídni.

Hrne se to na nás ze všech stran, Všecky
české strany v Čechách i na Moravě vystoupily
proti vládní osnově, vyhlašujíce ji za nepřijatelnou,
vníž i Moravy málo všímáno a na Slezsko docela
zapomenuto.

Minutou neděli vyjednával v Praze ministr
dr. Rezek s výkonným výborem stranv mladočeské.
Poslancové z Čech účastní se i dále dorozumí
vacích konferencí. V nynější situaci opravdu vážné
zaráží nerozhodnost a polovičatost mladcčeská.
Říšská rada ode čtvrtka už opět zasedá, a tu po
slancové naši ukáží, jak porozuměl: situaci,

Němci s Poláky prý chystají se překazit če
skou obstrukci.

Turecko prý se chystá na jaro k válce; sul
tán raději podnikne válku, než by v Makedonii za
vec] opravy, jež se mu mocnesti chystají vnutiti.
Též Bu'harsko a Srbsko prý zbrojí. Turecké ná
s'lnictví v Makedonii neustává,

Z činnosti katol spolků.
„Vzdělavací a podpůrný spolek Lř.

uoe. paní a dívek v Hrodcl Králové“
koná v neděli dne 18. ledna výroční valnou hromadu
o 2. hod, odp. v sále „Adalbertina“. Program: Zabá
jení schůza a zprávy fankcionářek, — Volby nového

- ——————
Kněz byl zachránen.
každého dne, když Dupuytren do nemocnice

vkročil, proti dávnému zvvku, nezastavil se u
prvních loží, ale nejdříve navštívil stařecka — kněze,
který se stal jeho miláčkem. Později, když kněz
povstal, přicházel Dupuytren po skončené obhlídce
ku knězi, a uchopiv jej za rámě, procházel se
s ním nemocnicí

Kdokoliv Dupuytrena znal a ojeho bezohled
nosti slýchal, s kterou nemocné ošetřoval, nemálo
se tomu podivil, jaká změnase s ním stala.

Konečně byl kněz tak posilněn, že mohl
pomýšleti na návrat.

I poděkoval lékaři slovy uelíčenými, a roz
loučiv se s ním, radostné spěchal ku svým
farníkům.

Uplynulo několik měsíců; tu spatřil Dup
uytren stařečka — kněze v nemocnici, jenž v sále
sv. Anežky na lékaře čekal. Na ruce měl kněz
velký, vrbový koš, omotaný matouzem. Dupuytren
přijal kněze velmi vlídně, a přesvědčiv se, že
operace nemá zlých následků, otázal se spolu,
proč stařeček do Páříže zavítal?

"Pane doktorel"“ odpověděl kněz, »dnes
právě připadá výroční den mé operace, nechtěl
jsem, aby šestý máj uplynul bez povinných díků,
jimiž jsem Vám zavázán, nedalo mi to, musil
jsem Vás navštíviti a donésti Vám malý důkaz
lásky. Zde v košíku mám dvě kuřátka vlastnho
chování, a k tomu ovoce s farské zahrádky tak
chutné, že ani v Paříži takového nedostanete. Mu
síte mi rukou dáním slíbiti, že obého okusíte.“

Dupuytren stiskl starci srdečné ruku. Nubl
stařečka, aoy s ním dnes poobědval; avšak kněz
se slušně polčkoval, Pravil, že nemá času nazbyt,
a že musí pomýšleli na návrat. Ještě po dvaroky
spatřil lékař šestého května kněze stařičkého
a dvěma kuřaty a ovocem. Lékař nemohl se ubrá
niti vnitřnímu pohnutí, kdykoliv stařečka v sále
sv. Anežky spatřil. Právě tyto návštěvy byly pří
činou, že mezi lékařem a kočzem povstelo upří
mné s pravé přátelství.

Konečně i Dupuytren pozoroval, že pokouší

výboru. — Volné návrby. — Clenky, které dosud dluší
příspěvky, se žádají, aby je do valné hromady zapra
vily. Účasť všech členek jest žádoucí.

Z Kostelce m. Orl. V měsíčníschůzi Ka
tolické Jednoty v neděli dne 18. ledna o půl 8. hod.
večer na Rabštejně bude přednášetí vdp. děkan a před
seda Ant. Kaška o předmětu: „Zda banbou jest býti
katolíkem ?“ — Zu týden 25. ledna 1903 pořádá týž

žertovných překvapení. Začátek o 7. hodině večer na
Rabštejně. —

Z Čáslavě. Zdejší „Svornost“ pořádala 7. m.
m. měsíční svoji schůzi s přednáškou dp. P, M. Zá
raby zeŽeliva„opovinnostech katolíků dneš
níchdnů“. Po přednášcečilý náš dramatický kroužek
sehrál dvě jednoaktovky ve prospěch Ústřední Matice
Školské. Zdař Bůh!

Z Čejova u Hampolec.,Okřesťanské
rodině“ přednášel v našem katolickém spolku dp.
Milo Záruba ze Žsliva. Po přednášce uvedl v roz
hovor předseda „Svornosti“ P. Justin Zelenka otázku
dobré četby. Několika prodakcemi pp. Malátta, Smi
šovekého skončena tato zdařilá schůze.

Z Hor. Studence. Katolickájednotamužů
a jinochů v Horním Studenci koná dne 18. ledna
ve 4 b. odpol. v Novém Stadenci v místnostech p.
Váci. Pátka svoji spolkovou schůzí. Na programu
jest přednáška: „O životě a působení 1 biskupa
Edvarda Jana Hrynycha“, již přednese předseda
jednoty.

Z Kněžle. Polit. klub Křesťansko-sociální
pro okres Králové Městecký v Kněžicích koná v ne
děli dns 18. jedna o 3. hod. odpol. v místnostech
spolku u „Sobotu“ III. řádnou valnou hromada spo
jenou « přednáškou p. Hynka HBuriána,ředitele hospo
dářské školy v Novém HBydžové, o chovu domácích
zvířat a o chybách, jichž se hospodáři při. tum do
pouštějí Hosté uvedeníp členy jsou vítáni! — ne 25.
ledna t. r. pořádá týž klab ples v místnostech spolku.
Další činnosti přejeme mnoho zdaru!

Katol. Jednota v Kostelci m.Orl.
sebrála 8 neočekávaným úspěchem 6. t. m. vánoční
zpěrobra „Carovnou noc.“ Každý odcházel uspokojen
jak mistrnými výkony dospělých, tak krásnými zpévy
vánočními malých pastýřů, pastýřek a andělu. Všechno
bylo naplněno. Pa představení byly dítky p. t. členů
a členek poděleny dárky vánočními. — Krátce před
tía konal spolek 5. řádnou valnou hromadu, kterou
zahájil obětavý vdp. předseda A. Kaška krasnou pro
mlavou o nepřátelích katoliků a o zbraní proti nim.
Z jednatelské zprávy, podané vp. Novotným, vynímáme
toliko toto: V tomto roce uspořadal spolek v méstě
13. měsíčních schůzí, na venkavé 3 8 přednáškami
vynikajíních řečníků, vystupy, zpěvy, produkcemi ha
debními při účastenství 200—500 mužů a žen. Konány
drá mimořádné valné bromady. Výbor odbýval 16
nchůzí, ve kterých s obětavostí pracoval na svém
programu. Počet členu dostoupil letos pnětu 255 (při
bylo 75 čl), členek 136 (přibylo 42 či) Založeny dvě
odbočky venkovské, poboční, biblioréka; do hlavní
bibliotéky čísající 159 av. přibylo knih za 138 K,
novin odbíráno 26 ex. tmimo Čotné, jež si členové
předplácejí satni. | Sebráno © divadelních představení
s velikým úspěchem mravním i himotným, uspořádán
1 taneční věneček v masopustě, v říjnu zábavní večí
rek, zakoupeno nové joviště za 1000 K, do Šatny di
vadelní obleku z: 250 K, věcí do majetku spolkového
za 245 K. Korunu činnosti spolku je podpůrný odbor,
který bshem roku utvořil ui krásný základní fond
875 a jest nyní v plné Črano-tr. Uděleny dobrovolné
dary nemocným, místním školám. Ustř. M. Skolské,
kost-lu v Částkoví aj. Zdar apolka vsnikl ze zprávy

—m „=
se © něj choroba, proti niz ant. nejprosiulejší
lékař léku úcínného najiti nemůže. Cestovalť do
Italie v naději, ze tam porušené zdraví napraví.

Celá fakulta lékařská provázela Dupuytrena
a přála mu, by zdráv se vrátil, Po návratu zIta
lie, v měsíci květnu roku 1834 zdálo se, že zdraví
opět se vrací Avšak zdalo se, ve skutečnosti tak
nebylo, což Dupuytren dobře vystihl. Vědelť, že oka«
mžik rozhodny nastává, počítal ješté dny, kleré
mu zbývaly.

Od té chvíle byl nemluvný, nevrlý a zá.
duměvvý, a čím dále tím hůře.

Snad byla příčinou té nevrlosti i jeho osa
mělost a nesdílnost.

Jednou z rána obdržel knéz stařičký v Bel
leville lístek tohoto znění:

Milý velebný Pane! ,
Nyní došla řada na 'oktora! Potřebuje Vás.

Přijďte jistě a rychle. Snad přijdete již pozdě,
Vaš přítel Dupuytren,

Již druhého dne byl farář na místě. Dlouho
zůstal s Dupuytrenem sám uzavřen. Nikomu není
známo, co t: mezi sebou měli. Avšak když kněz
z komnaty lékařovy vykročil, byly oči jeho upla
kány, ale tvář jeho zářila leskem radosti a bla
ženosti.

Druhého dne, osmého února
Dupuvtren na věčnosti.

V den pohřbu bylo nebe od rána až do
večera zasmušilé, byloť potaženo šedými, dešťu
vými mraky. Jemný, drobounký, stálý déšť, časem
i sněhovými vločkami provázený, projímal ledově
nepřehledné davy diváků, kteří na náměstí Svato
germenském a na nádvoří bytu lékařova s nedoč
kavostí čekali. Chrám, do něhož tělo bylo neseno,
nemohl pojati všech účastníků.

Po smutečných obřadech vynesli žáci mrtvolu
proslulého lékaře na ramenou na hřbitov. Stařičký
kněz z Belleville provázel s pláčem průvod
pohřebr.“.

a) BZ“

1835, byl



p. pokladníka Kučery, z níž zřejmo, že spolek vydal
878009 K a na hotovosti má 1114-86 K. Členové
spolku sáčastnilí se vždy v hojném počtu s praporem
všech slavností církevních, přistoupili na Květnou
neděli ke stolu Páně, četně přibyli na sjezd králové
hradecký, ns slavnosti jiných spolků, na porady jak
politické organisace, tak ústředního sdružení. Činnost
to zajisté veliká a úspěšná, za niž shromáčdění a nad
šením odměnilo vdp. předsedu i výbor a všechny,
kteří spolek podporovali. Nuže, ve jménu Všemohou
cího Boha s pod praporem kříše ještě statečněji ku
předu!

Z Horního Jelemí. O Novémroce pořá
dala Katol. soc. Jednota spolkovou schůzi, na níž před
nášel p. V. Myslivec „o povinnostech katolíků ve ve
řejném životě“. Schůze byla velice četně navštívona.
Ka zdaru její přispěli však také soc. demokraté s ob
čanem Pavlátem v čele, kteří se do schůze votřeli.
Když začali rašiti klid svými výkřiky, byli p před
sedou vyzváni, aby, mají li co namítati, přihlásili se
o slovo, které jim také po přednášce p. Myslivce bylo
uděleno. „Řečník“ Pavlát začal potom „řečniti“, jako
když bičem mreká. Vyčítal katolíkům jmění sv. Otce
(Rotšildovo ovšem aocislisté počítati nesmějí), vyčetl
katolíkům velké kostely a to se rozumí, že na Svato
václavskou záložnu také nezapomněl u j. Když však
počal vytýkati všem účastníkům, že také nežijí tak
jako křesťané, a když varoval před nebezpečným kle
rikalismem, který předstíranou národností hledí se
všude vetříti, byl nucen přestati. Red. Myslivec za
hlučného souhlasu všecky námitky vyvrátil tak, že ob
čané uzasli za dobré ze schůze se vzdáliti. Tato
echůze zajisté ntkví všem, kdož přítomni byli, dlouho
v paměti a jest si jen přáti, aby život náš veřejný
byl opravdu takový, jakým ve skutečnosti býti má,
Zdař Bůh!

Zprávy místnía z kraje,
Církevní zprávy. Sv. OtecLevXIII. sla

viti bude letos Bohdá trojí jubileum: diamantové
biskupské due 19 února; stříbrné papežské dne 20.
února a zlaté kardinálské dne 19. prosince, — V Hradci
Králové slaviti budou padesátileté jubileum kněžské
pl. t. vdpp. preláti: Msgn. František Hampl a Msgu.
Antonín Suchánek. — Dne 14. ledna slavil vdp. ka
novník Antonín Pogerth 70 leté narozeniny. Ad plu
rimos annos!

Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjsou: pan
Jos. Šimek, b. vikář, b. notář a děkan v Polné, jme
nován čestným kozsist. radou; p. Fr. Kotrbelec, vik.
sekretář a farář v Přibyslavi, čestným děkanem, p. J.
Laštovička, farář v Nížkově, drubým vik. rekretářem
a čestným děkanem, p. Al. Pinl, farář ve Šlapánově,
čostným děkanem, p. Václav Havlik, farář v Sopotech,
bisk. notářem, p. Frant. Vítek, farář ve Ždírci a pan
Josof Machka, farář ve Štokách, obdrželi expositorium
caponicale. Farní synodalie: p. Alfons Hornek, špit.
kaplan v Polné a p. Ant. Rohlík, administr. ve Voj
nově Městci. Ustanovení jsou: p. K. Brandeje, kaplan
v Žehuni, za kaplana do Kyšperka, p. Frant, Rejniš,
kaplan v Solnici, za koop. do Kracemburku. p. Adolf
Morávek, administr. Pilníkovský, za administr. do
Javorníku, p. Jan Snížek za kapl. do Solnice, p. Jan
Brackner, administr. ve Vosicích, za kapl. do Labského
Týnce, p. Jos. Palouš, kapl. v Sezemicích, za kaplana
do Pardubic.

Osobní. Substitut zdejšího návladnictví pan
Dr. Hubáček stal se státním návladním v Jičíně, Nový
pan návladní jest bystrým právníkem a velmi obrat
ným řečníkem. Ve společenských krazích zdejších těšil
se pro svou milou povabu všeobecné oblibě, Okrašlo
vací spolek ztrácí v něm horlivého člena. Přejeme P
návlzdnímu mnoho zdaru v novém působišti.

Protest INI. sboru. Vnitřníobecní zále
žitost předneslo 9 zástupců třetího sboru před forum
veřejností a učinilo z ní otázku politickou, volajíce
po opravé volebního řádu do obecního zastupitelství.
Nejsme proti opravě volebního řádu, poněvadž dosa
vádní řád připouští volební šmejdy různých dobro
druhů zvláště tím, že ženy mají sice volební právo,
ale smí je vykonávati pouze plnomocníky. Jestliže
zástupcové našeho II. sboru proti zneužívání plných
mocí chtějí podstoupiti veřejnou akci, budeme vždy
na jejich straně. Hu můžeme s nimi jíti i při poža
davcích správnější úpravy seznamů voličských v naší
obci, ježto seznamy tyto obsahovaly dosti nesprávností.
Nepokládáme však za správné, když se prohlašují
pánové za mučenníky „méně cenného materialu vo
lebního“, poněvadž jest v Hradci každému známo, že
zástupci IL. sboru činili předběžné volební přípravy
do městské rady dříve nežli zástupcové I. a II. sboru.

ovšem jinak složena nežli jest nyní, ale zdaž skutečně
bylo by tím postaráno „o zájmy malých“ zdejších
lidí, jest ještě spornou otázkou. Zástupcové III, sboru
byli ovšem poučení spojením I. a II. sboru, že dvě
platí více nežli jedna a proto měli podepsaní pánové
ve svém protestu býti upřímní a nalíti veřejnosti
čistého vína. Když se důležitá věc zamlčí, vzniká
ovšem falešný názor ve veřejnosti, která neznů celý
vývin situace. Již druhou periodu volební enaží se
zástapcové III. sboru provozovati rozhodující politika
v obci, ale zapomínají, že kdyby se mělo město naše
omeziti pouze na těch 800 voličů třetího sboru, že
by nastala zde hrozná hospodářská krise a ta by zne
možnila každou vyšší politiku. Radíme proto k rozvaze
a ku správnému posuzování poměrů.

Malý Hradee. Nedělní: plesy ukázaly,že
Hradec jest přece trochu malý na takový luxus. Živ
nostenský ples měl as 15 párů, matiční as 20 párů,
jedině ples vysloužilců v Adalbertinu měl as 100 párů,
Matiční ples zdá se -mám přece býti zbytečnou vý
Johou. Ti lidé, pro které se matiční ples již po několik
let pořádá, oželeli by také tu „zábavu“. Místo plesu
mohla by se pořádati jedom sbírka, aneb když by již
něco musilo býti, tedy nějaký koncert neb wešírek.

TH bál j

veliký rn ta jsou přece na Hradec trochu mocí
Z Borromanea. V neděli provedli chovano

výprarnou vánočnízpěvobro, Horákovu „Budečské jealičky“. Jak zpěvné tak i budební party byly obsa
zeny vesměs domácími silami, které vedly si v každém
ohledu jistě a přesně. Výkony mladých umělců byly
přijaty nelíčenou pochvalou od obecenstva, jehož se
sešlo k produkci této počtem 400 osob. V prostorné

jídelně ústavu zbudováno jest přenosné úhledné aviště, na němž chovanci pořádají občas dramatické a
hudební produkce, z čehož patrno, že mají dosti po
rozumění pro ušlechtilou povznášející zábavu. —
V úterý v den stadentského plesa uspořádána byle
rovněž v ústavě domácí taneční zábava s žertovnými
deklamacemi a tomboloa. Při zábavě této 4 hodiny
trvající bylo vypito 150 1 piva, čímž nepřipadá ani
na jednoho chovance průměrně 1 lítr, ješto zábavy
núčastnilo se i několik studentů městských. Zábava
tato jest tím „frcem“, jejž výtečník Horký v „Samo
statnosti“ tak prolhaně vylíčil jako zámyslně pořá
danou pitku, při níž prý smí každý chovanec vypití
s dovolením představených 16 půllitrů píva. Kdyby
daremné vypravování Horkého bylo pravdivo, masili
by chovanci vypiti 1136 1 piva, Nezmiňovali bychom
se o věci, která jest soukromou záležitostí správy
ústavu a rodičů chovanců, sle radikální novináři po
mlouvají katolické ústavy, proto jest třeba savčas toto
řemeslo potírati.

Ředitelství ©. k. ústavu ku vzdě
lávání učitelů v Hradci Králové přijímá
nálečitými doklady opatřené žádosti za připuštěníke
zkoušce dospělosti učitelské nejdéle do dne1. března
1908. .

C. k. skušebná kommise pro škely
obecné a měšťanské v Hradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské

ro období květnové t. r. opatřené náležitými doklady
o dne 1. dubna t. r. Žádosti za dispens podány

buďtež nejdéle do dne 1. března 1903. Přihlášky ke
zkouškámze ženských ručních prací dodány
buďtež témuž ředitelství do dne 1. května 1903.

Jednota katol. tovaryšů vHradciKrá
lové pořádá dne 22. února 1903 ve dvoraně Adalber
tina ples s hudbou vojenskoa.

Zábava. Spolek železničních zřízenců „Do
broalav“ na Pražském Předměstí u Hradce Králové
pořádá 8. února 1903 ve dvoraně Adalbertina ples.
Vstapné 2 K, člen 1 K 20 h. Začátek o 7.hod. večer.
Hadba epolková.

V nebezpečí uhořemí. Dne 11. ledna
o 10%, h. v noci »f. M. Součková, mapželka cestají
cího v čís. 160. v Hradci Král., postavila hořící aví
tilnu na skřín, chtíc si z ní vzíti nějakou knížka ku
čtení. Při otvírání skříně spadla však lampa a rozbi
la se, při čemž petrolej vnikl do bedny, která napil
něna byla střížním zbožím, a hned věe ocitlo se
v plamenech. Pí. Součková při tom leknatím omdlela.
Na štěstí probudila se 18letá Anna Kracíková, která
jest u pí. Součkové na vychování a apatřivši plameny
Šlehat a světnici naplněnou kouřem, vyběhla ven a
volala o pomoc. Na pokřik děvčete přispěchal náho
dou kolem jdoucí p. c. k. soudce dr. Dardík, který
nejdříve hleděl zachrániti tři malé dítky a pí. Součko
vou, což se mu přispěním zatím na pomoc došlých
lidí podařilo, načež oheň uhbašen. Věru jest štěstím,
že se Kracíková probudila, jinak mohla pí. Součková,
která ve mdlobách ležela u hořící bedny, uhořeti a
dítky se udusiti.

Agenda při obel Královéhradecké
p. 190%. Do podacího protokolu zapsáno bylo r. 1902
12.060 čísel. Schůzí měst. zastupitelstva bylo S a na
programu bylo 56 článků. Na programu schůzí měst,
rady, jichž bylo 56, bylo 2396 článků. Městská rada
s pevnostním odborem konala 7 schůzí. C. k. okres.
školní rada měla 3 schůze. Podací protokol školní
rady vykazvje 1294 čísel.

Lidová kmihovma. V roce 1902 půjčeno
bylo 2289 osobám 6931 svazků. Ode dne'4. října 1896,
kdy lidová knihovna byla otevřena, půjčeno bylo
14.889 osobám 42.474 svazků.

Ns Sanatorium vJanských Lázních
dále přispěli: Jebo Jasnost vysoce urozený pán Jan
panující kníže Liechtenstein 1000 koran; vdpp. Fr.
Ringel, farář v Rokytníku, 40 kor., Ad. Seidl, farář
v Cbotějovicích, 5 K, vikariát Hostinský, 82 K,
z Pardubického vikariátu 5 K, Dobroslav Orel., prof.
na realce v Hradci Králové, 27 K, V. Zórnig, děkan
v Labském Týnci, 20 K, Jos. Holzmann, kaplan ve
Vejvanovicích, 6 K 70h, Expedit Nyklíček, děkan
v Mladých Bukách 10 K, Jindř. Kolář, kaplan v Ne
cbanicích, 5 K, Aut. Svatoš, děkan ve Vys. Mýtě, 20
K, Al. Dokonal, farář v Zámraku, 5 K, z Polenského
vikariátu 2 K, vdp. J. Otčenášek, děkan na odpoč.
na Opočně, 10 K. Srdečné díky vzdává a o další při
spěvky prosí kapit. Konsistoriam v Hradci Králové.

Epidemie. V Hradci Králové ve dvou rodi
nách roznemohly se dítky epálou. Vzhledem k tomu
vybízí purkmistrovský úřad zdejší obyvatelstvo, aby
každý případ onemocnění spálou pod trestními ná
sledky na měst. úřadě ihned hlásilo. Návštěvy v ro
dinách, kde onemocnění epálou se vyskytlo, přísně se
zakazojí. Děti z domů, kde jeou spálou nemocní, ne

Nesvědomitost. Dne 9. t. m. provedena
byla u zdejších obchodníků u uhlím prohlídka |vah.
Při tom na policejním komisařatví a přítomnosti měst.
rady p. Růžičky shledáno, že jednomu obchodníku na
putně uhlí chybí až 5 kg. Jiným nepřál zatopení, zu
to mu teď zatopí páni sami.

Místo telete koupil oplel. PanFr.Vy
chytil, řezník z Jablonného, 11. t. m. poslal svého to
varyše Fr. Duška do Bystrce pro zamluvené tele, dav
mu na to 58 K. Dušek však místo do Bystrce šel do
Hradce a rovnou do hostince. Marně se sháněl mistr
po tovaryňi, až jej konečně stopa zavedla do Hradce.
Tu pomocí strážníků podařilo se mu Duška nalézti

mu pouze 5 K 32 h. Nepoctivec byl satčen a odvodem
do věsnice krajského ohdu. 7

Vzorná čeština. Zdejšínároší polepenabyla
tyto dny reklamním plakátem, odporubajicíe ci P
tové dutinky „Odaliske“ tímto nápisem: „královné
všickych troubek“. Spad se dozorčí orgány postarají,
eby se podruhé takové skomoleniny ne rohy nelepily.

MěstskéKlieperovodivadle v rá
lové Hradel. V sobotu 17. a v neděli 18. ledna
1903 pořádá „Eliška“, dámský pěveckýspolek v Hradci
Králové, za spoludčinkování pí. Jiřiny Schulzové-Ma
řákové, virtoosky na barfo, p. Františka Koláře,kon
certního pěvce a pp Ferdinaada Knepra, Přikryla,
Matouška, Paalasa a Karla Paola ? koncerty se stejným
programem po oba dny. Dirigent Ludvík Knepr. Klavír
„Petrof*. Program: 1. Vítězslav Novák : Ze slovenských
lidových písní. a) Ej mám já koňa fska. b) Dolina,
dolina. c) Už som sa vydala. d) Pod tým našim oko
nečkom. e) Dievča, dievča. — Ženskýabor unisono
s průvodem klavíra. 2. Bedřich Smetana: Recitativ a
arie Přemysla z „Libuše“. P. Kolář. 3. Divoké labutě,
Báseň dle Andersenovy pobádky. Pro solo sopránové,
altové, barytonové, ženský sbor trojhlasý a deklamaci
s průvodem klavíru, harfy, 2 coren a violoncella. Slošil
Karel Reinecke. — 1.Zpěv princů, deklamace. z. Kletba
královny, deklamace. 3. Modlitba Elfriedy. 4. Sbor
světlušek, deklamace. 6. Sbor andělů. 6. Elfriedin po
sdrav moři, deklamace. 7. Zpěv labutí, deklamace. 8.
Tužba Elfriedy, deklamace. 9. Věštba víly, deklamace.
10. Píseň princova, deklamace. 11. Svatební průrod,
deklamace. 12. Sbor příšer, deklamace. 18. Sbor myší
a sýčků, deklamace. 14. Zpěv labutí, deklamace. 16
Závěrek. Sopránové solo pí. Jančová, altové solo sl.
Novobradská (členky spolku), barytonové solo p.Kolář.
Deklamace p. K. Paul. Klavír p. F. Knepr. Harfapí.
Schulzová-Mařáková. Corno I. p. Přikryl, corno II. p.
Matoušek, violoncello p. Panlns. Začátek v sobotu
přesně o půl 8. hod. večer, v neděli přesně o 3. hod.
odpol. Předprodej lístků nachází se v knihkupectví p.
B. E. Tolmaun, kdež možno obdržeti i slova ku sborům.

Ze Všeodbor. sdružení v Hradci
Králové. Zprávao schůzi užšího výboruústředního
11. ledna 1908. Přítomní: pp. starosta Urban, Lně
nička, Jenšovský, Pochmon, Koleš, Zoubek, Andrlík,
Hlavatý a zdozorčí rady p. Svaták. Starosta eděluje,
že od komise k vypracování podpůrného řádu dosud
nic nedošlo, načež jednáno o návrhu p. Poláka, který
v tomto čís. „Obnovy“ uveřejněn, aby o něm členstvo
uvažovalo. Také p. Koleš uveřejní v Lid. Listech svůj
návrh. Přečten návrh odbočky z N. Města n. M.
Starosta četl pak stilisované změny stanov © zmínil
se o svém úmyslu, aby při Siražení založen byl
odbor žen. Na to jednáno, kdo má býti příštím ta
jemníkem a usneseno, by starosta vyjednával sp. Po
lákem. Starosta zpravaje osvých informacích, kterých
se mu dostalo stran čilejšího zprostředkování práce,
aby se vstoupilo ve styk se zemskými inspektoráty
stravovacích stanic. Přijati byli: Hradec Králové:
Luštinec I., Košťálová II. Litomyšl: Mlejnek I. Tře
bechovice: dp. Světelský III, Černý II. Praba: Řejcha
L. Sušice: Mirwald III., Pochr I., Bendl I., Bendlová
[. Ústí n. Url: Čípová I., Faltejsková I. Úpice: Fidler
L N. Město n. M.: Hronovská III., Suk III., Suková
III., Jan Duacbač III., Petříček III., Barešová III., Ba
rešová III., Černá III., Černá III, Uhlířová III,
Kobrt III., Hůblová III., Roušková III., Ježková III.,
Žďárek II., Martinek II. Hora Kutná: Zinková IIL,
Pelíkovská III., Němec II., Šlejtr III., Kubát III., Za
zová III., Holubová li., Němcová II., JelínekIIL., Jírek
III., Douša III., Kment IL., Vosická III., Chudoba IL.,
Havlíček III., Loviuský III., Vacík IL, Sarovec III,
celkem 4x členů za minulý týden. — Podpory obdrže
li: Třebechovice: Václav „oudlík, hrnčíř, 12 K 54 h
v nemoci. Horní Jelení: Josef Valenta, zeměděl. dělník,
8 K. Josef Taček, brašnář, 8 K v nezaměstnaností.
Frant. Schejbal, zedník, v nemoci 8 K. Čáslav: Josef
Sviták 8 K v nemoci. Mýto: Karel Brautner v nemo
cí 8 K. Praha I: Josef Lebl, krejčí 8 K v nezam.,
Frant. Vrla, barvíř, v pezaměst. 8 K. M. Cermá: Jos.
Myšík, obuvník, 5 K mimořádné podpory v nemoci.
Rychnov n. K.: Vytonšová v nemoci ó k. Hradec
Král.: J. Svaták, stolař, v nemoci 8 K, J. Urban, obuv
ník, 8 K v nezam. Týniště: Frant. Jelínkovi doda
tečná podpora vyplatí se příště. Miletín: Janáková
Anna, švadlena, 8 K v nemoci. Ustí n. Or.: Jar. Ku
čera 8 K v nemoci.

Z Dašice. Místní farní chrám Páně, jeaž, díky
četným a obětavým dobrodincům, ve třech posledních
letech jest uvnitř důstojně vyzdoben, postrádá pěk
ných, nových varhan. Takové varhany vyžadují ná
kladu nojméněšesti tisíců korun, což jest částka zvláště
na nynější stísněné hospodářské poměry velmi veliká,
k sebrání najednou téměř nedostižná. Základ k této
jistině, na němž bude lze stavěti v budoucnosti, po
ložen již v prosinci r. 1901, když ochotnický spolek
náš na žádost místní duchovní správy pořádal jednou
divad. představení, jehož Čistý výnos 25 K věnován
fondu na postavení nových varhan; k této pak částce
přibyl obnos 89 K 05 h, nalezený v knížce záloženské,
do níž již od r. 1561 ukládáno a vybíráno po částkách
na opravu sešlých varhan; tak vzrostl varhanový fond
na 124 K 05h. Když pak krom úroků odnikud ne
přibývalo ku fondu onomu, tu pojal místní kaplan
dp. Frant. Náhlík s řiditelem choru p. Boh. Kašparem
šťastnou myšlénku, pořádati se školními dětmi vá
noční představení ve prospěch varbanového fondu a
k tomu vybrali si ladnou sice, ale velice obtížnou
vánoční zpěvohru Zelinkovu „Narození Páně“. Poněvač
v Dašicích dosud něco podobného provozováno nebylo,
jest pochopiteluo, že všeobevný rozruch a horečné oče
kávání vzbudily o vánocích na rozích cedule, oznu
mující, že ve dnech 28. prosince a 43.isdna b. r. hráti
se bude v městském sále zpěvohra „Narození Páně“,
k níž zvlášť pořízeny úplně nové biblické obleky dle
klassických obrazů „zlaté bible Doreovy“. V prvý den
předetavení byl útulný a prostranný sál v městeké
radnici, (jakým se ze všech okolních měst jediné Da
šice honositi mohou', obecenstvem v pravém smyslu
namačkán. Fo každém jednání hojný potlesk dosvěd
čoval, že zpěvohra tato se zamlouvá. Malí i velcí
berci — školní děti i slečny ochotnice zpěvačky — drželi



se ostatně, ač většina s nich poprvé vystoupila na di
vadle. Jak dojemná byla celá tato spěvohra, dosvěd
čují salsy, jež pozorovati bylo v očích přemnohých po
slachačů. Drahé představení dne 4. t. m. bylo ná
sledkem nevlídného méně navštíveno, nicméně

však vybrán vý obou představených obnos neobyčejný,327 K 60 b. Číslice tato při mírném vatapném doku
suje zřejmě, jakó účasti se tato dvě představeníod
obecenstva těšila. Celkový a všeobecný úsudekvyznívá
v ten (smysl, še úprava byla lahodná, nastudování

poliné a zpěvy vesměs zdařilé. Jak oběma pánům poatelům, tak i všem, kteří epolupůsobili při pro
vedení této zpěvohry a sice: slečnám zpěvačkám a pp.:
Frant. Horníkovi, dr. Liebichovi, Ant. Hrušovi, Ant.
Koutskýma, J. Vomáčkoví, J. Soudkovi a J. Vejdovi
dlužno k dosaženým výsledkům jak hmotnýmtak i
mravním opravdově blabopřáti. Očekáváme a těšíme
se, že na rok, dá-li Bůb, uvidíme o vánocích nejno
vější zpěvobru, kterou skladatel Zelinka právě nyní
dokončaje|

Odměna za vypátrání zlečimce. Dne
7, ledna 1908 k 8. bod. večer přepaden byl u hostince
Hůrky v Nechanicích účetní občanské záložny v Ne
chanicích p. Frant. Pavelka. Občanská záložna v Ne
chanicích vyplatí odměnu 200 K tomu, kdo by při
vedl na stopu dosud neznámého pachatele. Komu jsou
tedy známy takové okolnosti, které by vedly k vy
pátrání pachatele, nechť je oznámí c. k. okres. soudu
v Nechanicích. .

Z Vyn. Veselí. Na av. tři krále sehrály
školní dítky ve prospěch zařízení polévkového ústavu
vánoční hru „Mladí pastýři betlémětí“, melodrama od
Jos. Baara. Ještě nikdy neviděli jeme uál do pusled
ního místa tak vyplněný jako tentokráte. Dle tobo byl
také příjem 114 K 79 h, k čemuž dlužno přičísti dar
p. okresního hejtmana Dr. Vollcara 10 K. Hra byla
velmi pěkně v každém ohledu vypravena, čisté blásky
dítek, hudební sextetový doprovod, vkusné kostymy
pastýřů, tří králů a zejména čiperného drotaře, to
vše jímalo mysl obecenstva tak, že 8 napjelím vy
slechlo celou bru. Námaba mladistvých herců, kteří
všichni dobře se drželi, byla odměněna dlouhým po
tleskem. Zde nejlépe viděti, še lid náš v jádru arém
přece jen váží si svého náboženství, kteréžto smýšlení
dosud na jevo dává, kdykoli se vhodná příležitost na
skytne. Z mnohých úst vyšlo zajisté upřímné přání,
aby tato hra byla opakována, což se také stane, jak
jsme doslechli, příští neděli. Ke konci děkujeme p.
učiteli Václavu Víchovi za nacvičení hry a p. řídí
címu zs Jaskavé obstarání hudby. Výsledek v každém
ohledu znamenitý — ze srdce gratolnjeme.

Ze Nvimčam. Že dosud ze srdcí lidských ne
vymizela vděčnost a láska k těm, kteří dobrodiní jim
prokázali, toho stkvělý doklad podali kollaturníci
Svinčanští minulý týden. Slavil totiž zde ve Svinča
nech 8. ledna své S80leté narozeniny vážený a ode
všech milovaný zdejší duchovní pastýř vdp. František
Kvěch, jubilovaný kněz, bývalý vikář chradimský,
konsistorní rada, přísedící konsistoře atd. Příležitosti
této uchopili se zdejší osadníci a připravili milova
nému svému duchovnímu vůdci tichou, avšak dojem
nou elavnost, jíž se súčastnilo mnoho set osob z ce
lého okolí. V předvečer významného dne odebrala se
depatace obecního výboru s p. starostou Petráném
v čele a depatace míetního sboru dobrovolných hasi
čů do fary, kde slovy dojemnými děkovali svému
pastýři za všechnu lásku a péči v pravdě otcovskou,
s kterou vycházel vatříc svým avěřencům ve všech

dobách a přály mu z plna srdce, by dobrotivý Bůhještě dlouhá léta jej zachoval ku prospěchu celé osa
dy. Po té místní sbor dobrovolných husičů s hudbou
v čele uspořádal průvod lampionový kolem fary a
vypálil atkvělý ohňostroj. Druhý den stařičký jubilant
sloužil mši sv. za assistence četných kněží. Jubilant
dočkal se S0letých narozenin svých v plné svěžesti
duševní i tělesné. Narodil se v Kutné Hoře 8. ledna
1823, vysvěcen byl na kněze 16. července 18418, Ve
Svinčanech blahodárně působí již plných 29 let, Jest
čestným občanem ve Svinčanech, Turkovicích a Pod
hořanech. Přejeme stařičkému jubilantoví z plného
srdce, by Bůh mu popřál ještě mnohá léta.

Z Krchleb m Čáslavě. Stříbrní svatba
Jejich Jasností Františka Josefa knížete z Auersperga
a jasné choti jeho byla oslavena i v kostele Krchlebském
dne 10. t. m. ráno v 6. hod. službami Božími, jimž
služebnictvo z přifařených dvorů knížecích v Zakách
a Strampouchu (panství žlebského) v přečetném počtu
obcovalo. Pán Bůh dočekati se dej šlechetným, dobro

činým jasným manželům v pevném zdraví svatbyslaté|

Ze Žlebů u Čáslavč. Výzuamnédny prožilo
město naše 9. a 10. ledna. J. Jasnost kuíže Frant.
Jos. z Auersperga, slavilstříbrnou svatbu se svou chotí
J. Jas. Vileminou, roz. hraběnkou Kinskon. K pa
mátné této události vyvolila kuížecí rodina Žleby, kde
všichni loou k jasné této rodině jako ku štědré a
laskavé dobroditelce. Také občanstvo nkázalo tuto
úcta a lásku svou. Celé město odělo se v slavnostní

háv, a večer provedeno velkolepé osvětlení, jehož -úz
byl zvýšen ješté lampionovým průvodem s huu ou.
Před zámkem uspořádáno zastaveníčko, při němž zapěl
sbor pěvvů velebný chorál: „Dlouho buď zdráv“ a
jiné písně. S pobnutím přijala knížecí rodina tento
spontanní projev úcty, která tlamočena byla také
četnými deputacemi okolních obcí, v níž má knížecí
rodina své statky a zástupci sousedních měst, mezi
jinými i král. města Čáslavě. Kufžecí úřednictvo po
dalo při tom adresu blahopřejnou. Druhého dne ko
nány byly slavné služby Boží nejprvé ve farním
chrámě a pak v kapli zámecké, při nichž vdp. vikář
Schreiber poukázal na význam této slavnosti a přál
požebnání Boží pro jasnou rodinu, Pro služebnictvo a
dělnictvo toho due bylo vystrojeno počastování ve
všech dvorech a na památkn tohoto dne obdrží všichni
každoročné zvláštní peněžité dary. — Jako do kgždé
bo poháru radosti musí krůpěj žluči, tak i tu nedal
si ujíti smutně pověstný orgán kutnohorskýpříležitost,
aby blátem nehodil po našem městě a Jasné knížecí

rodině vyumívaje se, še české Žleby eleví podivnou
slavnost ústaváckého kavalíra jako velikou událost.
Nechceme poučovati politika jádra Hejnicova o poli
tickém smýblení J. knížeol Jasnosti, mobl se na to
zeptati svého protektora m našebo poslance Dra.
Pacáka, ale že mají proč české Žleby knížecí rodina
oslavovati, to vědí uejen ony, ale vědí to všecky
obce, kde kníže pán své statky má. Zapamatujemo si
tento uštědřený pošklebek pro budoucnost,

Hache povyku. Vamberočtíobčanék pu
padu židovských krabů mermomocíchtějí se zasloužiti
u vlast postavením sochy Husovy. Sbírají jiš delší
dobu na monumentální pomník a vybísejí kde kte
rébo umělce v kraji, aby podal skizzy a návrhy. Na
nejlepší návrh vypsala vubeccelých 60 K. V umělecké
porotě vedou hlavní slovo dva na slovo vzatí kriti
kové p. Šmoranc, jenž má =«eznámým architektem
náhodou stejné jméno a pak p. šenkýř Můller. Ale
požadavky obou kritiků jeoa velmi přísné, proto dosad
žádný umělec svým návrhem královské odměny 60 K
nevyzískal. Ostatně ve Vamberku na vypisování cen
a plánů si potrpí. Mejí pěkné plány na měšťanskou
škola, mají regulační plány, mají plány na pomníky
— krátce plánů dost, ale jenom plánů.

Z Hlskovic m Kutné Hory. Jak naše
obec chápe potřeby nové doby, svědčí nejlépe usnesení
ob. zastapiteletva, jež při rokování o rozpočtu obec
ním schválilo, aby nastávajícím rokem dostávalo se
všem dítkám bez rozdílu zdarma školních potřeb.
K tomuto kroku vedla zástupce naše snaha, aby jednak
v urdcích všech obyvatel povzbuzena a udržena byla
láska ke škole, jednak také aby chudší dítky necítily
toho rozdílu stavu již od útlého mládí. Přáli bychom
si, aby nalezla obec naše na Kutnohorsku hojně ná
sledovníků.

Z Kutné Hery. Hestaurování památek
pokračuje utěšeně. Právě bylo skončeno s obnovou
památného „kamenného doma“, jehož nádherná orna
mentika v celé kráse se objevila. — Na jaro připra
vuje se úprava okolí chrámu sv. Barbory, které bude
přetvořeno v ladný park, podobný asi onomu před
Vlašským dvorem, který svou úpravou vábí zraky
cizinců a vyvolává souhlas obdiva. A po té přijdou
na řadu sochy před bývalou kolejí jesuitakou, nyní
kasarnámi zl. pluku. Mezitím co naši otcové
vpravdě otcovsky starají se © povznesení města,
obecenstvo hledá vyražení v planých novinářských
bádkách, jež pěstuje soustavně zdejší orgán s kolín
skými „Lab. Proudy“ a časopisy nár. socialistů nebo
v nepodařených demonstracích, jaké provedeny byly
na př. o aylvestrovské noci zdejšími akademiky. Po
slední bude míti snad dobru a soudu. A tak obecen
stvo ze zábavy nevyjde. — Projekt dráhy Kutná Hora
—Zruč blíží se k definitivnímu rozhodnutí. V nej
bližších duech koná se vyvlastňovací pochůzka a
v červenci má býti se stavbou započato.

Z Čestíma. Podvysocké listy přinesly v po
sledním čísle opět, neurvalý útok na zdejšího duchov
ního správce, že nesouhlasí totiž se vším, co zdejší
známý reformátor provádí. O jeho duševní vyspělosti
a pokrokové umravněnosti svědčí nejlépe výroky:
špína, smrad, bnusný a pod. Na místa, kde takové
věci se sbírají, mladého dopisovatele následovati ne
bademe. Nám stačí ono opovržení, jehož se nad tímto
neslašným výpadem proti knězi, který své povolání
řádně zastává a příkazů náboženských dle povinnosti
své hájí, od všech soudných lidí dopisovateli do Ku
tnohorských listů dostalo.

Z Michovky. Katolický spolek Místního
odboru Národní jednoty Severočeské uspořádal dne
28. prosince 1902. první své divadelní představení
„Strašný hrdelní soud v Kocourkově“ a „Onje hluchý.“
Ochotníci byli členy spolku a sehráli oba kusy po
prvé tak znamenitě, že si dobyli cti a všeobecného
obdivu od obecenstva, kterým byl sál takřka přeplněn.

Z Čáslavě. Mezi tím co mládež vesele pro
bopkává masopust, naši uvažují pilně o tom, jak za
vésti do král, města nějakou tu „osvětu“, zdali ply
novou uebo přece elektrickou. Rada velice těžká,
zvláště vroto, že je málo, tuze malo peněz. Kdyby
takble šlo podplatiti měsíček, bylo by po starosti.
Nedočkavci by to osvětlení chtěli míti už do projek
tování výstavy hotovo, ale to by se možná nedočkali
ani za svého životo. Bylť rozběh k výstavě učiněb
velice pěkný, než se dostala věc do poradní komise
— a ty mají svou pověst. Ještě těm starostem žo

teď Dr. Kórber ulehčil tím, že ve své vládní předlo
ze o krajském zřízení vynechal Čáslav. Snad se do
věděl, jak Kutná Hora s Čáslaví se už svářily o tu
nedopečenou kachničku a proto, aby nezarmogtil
jedny ani druhé — královské, staroslevné krajské
město — vynechal. — Aby se v masopustě těšili i
staří, cbystají se pomaloučku nové volby obecní. Bude
prý z toho také veselý rej — povídá se. U nás se
totiž moc a moc povídá, Nejraději ovšem za stodo=
lou nobo za stolew v hostinci — a skutky. utíkají.
A bylo by jich tolik potřebal

Z Polabí. Nový rok. začíná pro obyvatelstvo
v poříčí Labe velice smutně. Letošní náblá obleva
po prudkých mrazích přinesla nám pohromu, z jaké
snad po celý rok so uevzpamatujeme, Zátopa a ledy
způsobily ohromných škod na lakách a polích. Zimní
vsev je pryč. A regulace Labe odpočíva i 3 uesčet
nými peticemi klidné ve vládních stolech, není, kdo
by jí pomohl na světlo. Snad už to Labe horem pá
dem se ponese do Prajzka, potom teprv ae bnou po
volaní orgánové — ale bude pozdě

Z Kutnohorska. Nenípamětníkůtakového
poplachu, jaký způsoben byl v krazích rolnictva
v posledních dnech, když se rozhlásilo, že kutnohorský
cukrovar počíná uzavírati řepu pro letošní kampaň
za 1 zl., 113 zl. až 1-20 zl. Rolnictvo nechtělo tomu

neschází ovšem čerachlídů, kteří tomu všemu trvání
dlouhého nepřipisují, sč cenu 1 sl. sa mtr. oent sli
bojí smlouvou stvrditi na % budoucích let. Jako pří
činu toho někteří prohlašují prasknotí kartelů, jiní

fipravovanou osnovu o kontingentu řepy, jiní opět
boj konkurační, který má vésti k ubití surováren

v okolí k dobru zdejší rafinerie. Co na tompravdy.ukáže badoucnost; rolnictvo těší se, še s minulé

bídy jdeatěío lepším dnům. Přáli bychom mu tobote srdce
V Petrovicích n Humpelce odbývalo

se 37. m. m. vánoční podělování. Poděleno 38 dítek
nejnatnějšími částmi oděvu. Všemspanilomyslným do

brodincům ferisat humpoleckým, hradeckým a pražskýmdámám) srdečně „Zaplat Bůhl“
Těžce zraněn keměm. Dnes.t.m.meškal

p. Váci. Drozen, rolník na Kozákově, za nějakou prací
ve stodole; bylo to v samý večer. Tou dobountrhi
se vo stáji kůň a vešel pootevřenými dveřmi do síně,
což však ze stodoly do světnice vracející se p. Drozen
nezpozoroval. Kůň se vatoupivšího bospodáře snad
ulekl a vyhodil zadkem, při čemž vyrazil mu zaby a
velice povážlivě bo zranil. Povolaný lékař měl co či
niti, aby omráčeného přivedl k životu.

Školská hlídka.
(6) „Uzákonění“ zákona o zvýšení | platů uči

telských blíží se k svému uskutečnění. Spěm
povolil vládě a vláda nyní má povoliti sněmu
a předložiti zákon k sankci. Dopadne to u nás
tedy snad lépe, než v jistém státu jihoněmeckém, kde
ministr říkával učitelům, žádajícím zvýšení platů:
Sie mejne Herrn, sollten am wenigsten an derlei
denken. Das Brot der Lehrer ist der Idealismns. (Vy
páni na takové věci byste nejméně měli mysliti.
Chblebemučitelů jest idealismus). Říkává se, že není
nad útěchu! U nás byl nejvyšší Čas, aby na místo
slov nastoupily skutky a úpravou platů odčinila ve
křivda, která učiteletvru za práci jeho těžkou činěna
byla. — Smutným úkazem doby jest, že v některých
paedagogických časopisech českých zahajuje se prudký
boj proti náboženství vůbec. Zdá se, že jest to sy
stematický útok dobře vypočítaný a podporovaný
osobami vlivaplnými. „Česká Škola“ (příloha ústřed
ního orgánu organisovaného učitelstva) žádá, aby ná
boženství naprosto ze školy bylo vyloučeno. V čísle
lednovém jest článek povšimnutí hodný, ve kterém p.
pisatel vyslovuje se rozhodně pro očištění školy ode
všeho klerikalismu katolického, evangelického i židov
ského. Školy buďtež bez vyučování náboženského —
vyačování náboženské omezaj se na chrámy. Ve školách
badiž pěstován cit „božnosti“,který prý s náboženstvím
určité formy nemá ničeho společného. — Orgán ústřed
ního spolku moravské organisace „Věstník“ zle hněvá
se na křesťansky smýšlející učitele, kteří vedeni citem
svým náboženským předcházejí žéky příkladem a plní
horlivě povinnosti své náboženské. Přijímání svátosti
prohlašuje za servilnost, účastenství při církevních
obřadech (na Hromnice, na Květnou Neděli) za symbol
otroctví. Ze článku celého číší přímo nenávist proti
všemu, co ve spojení jest s náboženstvím. Ze spůsobu
psaní znatelná jest snaha chikanisovati nábožensky
smýšlející učitelstvo, zastrašiti slabé, zneuctíti silné,
odloučiti od náboženství ty, kteří jsou na váhách. —
Velikou částí nčitelstva přetřásá se otázka (a stává
se akutní): „Jest třeba k organisaci učitelské prová
děti boj protináboženský na celé čáře“ Prospéje to
věci, kterou hájíme? Rozmnoží boj takový lásku ke
škole, důvěru k učiteli7“ — Toť jsou otázky týkající
se jen stavu samého. Ještě vážnějšími by 8e staly,
kdyby rozšířeny byly na okolí! — Pod zůhlavím
„Čeho národu třeba?“ napsal nedávno „Nový Život:“
„Mimo jiné národní rady z pracovníků všech
směrů, která by vedla národ v době zmatků. — Dále
třebasmíru mezi učitelstvem a kněžetvem.
Nedbejte štváču!“ — Slova ta zaslubují úvahy,
rozumné a nepředpojaté úvahy! — Jakkoliv z někte
rých stran ozvaly se hlasy varovné proti přílišnému
tedrování ženského studia, zdá se, že myšlénka ženské
emancipace razí si u nás vítězně dráhu. ku „Minervě“
v Praze přidruží se snad za nedlouho druhá Minerva
na Moravě. Spolek pro vydržování ženského ymnasia
na Moravé se právé ústavuje. (rymnasijní fond obnáší
nyní 371 K 10 h. — V paedagogických listech často
čítáme o zdravotnictví ve škole, „Ueskt Mysl“ přináší
zprávu, že ve vévodství Sachsen-Meiningen působí
od r. 1900 as 34 školních lekařu, z nichž každý má
dozor nad 1200—1500 dětmi. Vlida měla zprávy u
40,000 dětí a na základě jich podává dr. Lenbuscher
zajímavé úvahy. V době statistiky jsou takováto
data velice důležitá. Zavedení podobného dozoru lé
kařského na našich školách bylo by velice Časové
z příčin nejrůznějších. Jest to někdy až do node vu
lající, v jakých místnostech 4 za jaké atmosféry
nedospělé orgány dětské so amají vyvíjeti. Kolik
zárodků nemocí přináší si často dít“ z místností
vlhkých, všemi možnými miasmy napinsných. Podávají
se sice „nahoru“ zprávy o stavu mistuostí skolních
a čeho by si bylo přáti, aby se vady odstranily, Zu
stává to však obyčejně při přání. Dozor lékařský u
dětí školních ukázal by snad, že fřeba již i děti ně
jakým zákonit,m zpusobem chrániti před děsnou
otravou alkohvlem, které podléhají požívaním ranních
polévek, připravených z vody a kořalky. Toto syste
matické otravován dětí děje se nejen mezi dělnickým
dem ve městech, nýbrž 1 na venkově. Slabé jsou
síly jednotlivce učitele proti tomuto hroznému nepříteli
hdatva. Třeba jest, aby veci této ujal se stát. Mno
boslibný krok učinén byl tím, že místodržitelství
poukázalo na prospéšnost polévkových ústavu pro
chudé děti a vybídlo kompetentní úřady, aby zřizování
jich podporovaly. Tím spůsobem dostane se chudým

| činitelů súčastněných při výchově občana dvacátého
století rozšiřuje se vždy víca více. Ve velkém okruhu

krovaru, kteří se rozjeli na všechny strany, aby
rolnictvu ceny tyto nabídli. Veseloje zase na veukove,

čtou noviny — to jest faktum. Redaktoři stali se
rovněž podílníky na vychování mládeže, Zajímavá jsou



data, která podává Ed Štorch ve své studii „Dáti
v severočeském revíru“ (Naše Doba r IX.). Z 92 žáků
IV. tř. četlo: Nár. Politiku 19, Denník 5, Dělnickou
Besídku 1, Vyšebrad 1, Právo lidu 10, Nár. Listy
3, Severočeského dělníka 2, Ilustrovaný Svět 1, Ku
rýra 1, Železniční Listy 9, Ženský List 2, Zář 1,
Volgazeitang 2. Wabrheit 1, Brůxer- Zeitung 3, cel.
kem četlo se ve třídě 61 ex. časopisů. Toť již
opravdu škola jako malý porlament, v němž zasedají
zastanci nejrůznějších směrů a frakcí. — Dr. Johnson
napsal o vědě vychovatelské, že už ji tek dobře známe,
že ani snad více není možm. Ale takováhle malá
statistika poplete celý koncept, — Při vychovávání
dětí nynějšího století tolik působí složek. že ani nej
lepší vychovatel nemůže říci, jaký bude výsledek.
Chce-li však dosábnooti výsledků nepokojivých, musf
napjati všechny síly. Uvažíme-li však, že často ve
třídě tísní ve až 100 malých světoobčanů a že učebná
osnova obsahuje 13 předmětů, které ponejvíce vyža
dují cvičení paměti, aniž by při tom mohl žádoucí
zřetel brán býti na pěstování vůle, soudnosti atd.,
musíme doznati, že učitel i nejsvědomitější všem po
žedavkům ztěžka vybověti může. Eraemus (0 křest.
manželství) soudí, že učitel. ná-li dobře vychovati,
newá mít: více než 6—6 žáků. Vzpomněl jsem si naň
často, když přede mnou vlnilo se moře 120 dětských
blav. Erasme, co bys tomu říkal?— Ještě jest mnoho
palčivých otázek, které čekají svého vyřízení, aby
umění vychovstelské ve škole nabylo tobo významu,
který mu náleží. —

Letní hospodyňská škola v Opočně
zahájí Stiměsíční běh vyučování 1. dubna t. r.
S ústavem spojen jest vzorné 1 účelně zařízený inter
nát, kde ubytované chovanky jsou pod stálým dozo
rem odborné učitelky. Ustav má malé školní hoepo
dářství epojené s chovem dejnic, vepřů a drůbeže.
Za opatření v internátě platí se měsíčně z8 korun —
Školné činí za 5 měsíců 20 K. Přihlášky mohou ve
ústně neb písemně kdykoliv učiniti. Hlavní záznam
koná se dne 1.48 března t. r. Bližší sdělí řiditelství
hospodářské školy v Opočně na st. dr. prospekty, jež
na požádání zdarma a franco zašle.

Různé zprávy.
(11) „Čas zapovězený v církví“ Pod

jímto záhlavim střžoje s: jakýsi p spolabratr na zá
bavy pořádané v zapovězený čas Zle je okamžitě po
moženo. Zckon církevní zní zcela jasné: „svateb
S ího veselí nedržeti“. Ve slovech těch není řeči o
Ugjakých tanečních zsbavách, proto nemůže býti také

o zákona vtahováno, co v něm nestojí. Namstá-li p.
Spolunratr, že dle otázky 507. (Vel. katech.) svatba
zipovězena jest z toho důvodn, že při ní hlučné ra
dovánky -e odbývají, odpovídám vécoberně platným
principetí moralistn: „Fini legie non cadit 6ub lege“.
Kdyby ro církev chtěla zapověděti, ačínilu by to »lovy
jasnými. () nějakém právu lokálním není zde řeči.
Pražský koncil mluví výslovné jen o svatbách a náš
direkteř opatrné praví: „tempus elausum „guoad
celebratndas nuptias“ — a dost. Právo zvykové
zie nem místa — poněvadž zvykem opačným by
dávno pozbylo platnosti, Proto: AČ zábavy v Čase za
porězeném. vejsou chvahtebny, poněvadž se sa svatostí
dob nesrovnavají, přec nelza tú astníky ihned obviňo
van z těžkého hříchu, ponévadž zde žádného positiv
ního zákona církve nestnvá.

Udělení patentu Uměleckýzávod c a k.
dvorního fotografa J. F Lunghansa v Praze obdržel
nyní ku svému již távajícmmu uherskému patentu taktéž
patent r: kou ký na apperát pro fotografické přijmutí
pří světle nanělém.

(Zasláno )

Jeden farní kostel zdejší diécese
obdržev nové obrazy křížové cesty, ro
stoupi své dosavadní jinému proti
pouhému krytí dopravních výloh.

Kdo by po těch obrazích toužil
nechť se sem písemně obrátí.

Kapitulární Koasistorium v Hradci Králové
dne 15. ledna 1903.

(Zasláno.)

Volná konference
vikariátů: Kosteleckého, Králického,

Lanškrounského a Bychnovstkého
konati se bude dne 22. ledna t. r. o "/;1h. odp.

v kostelci nad Orlicí.
Vořad jednání:

1. Úvaba asketické.
2. O přiznání daně z příjmů.
g. Praktické pokyny o přípravě dětí ke sv. zpo

vědi a k av. přijímání.
4. Ustanovení času, místa a programu příští schůze.
5. Volné návrhy.

Josef Kaplan,
svolavatel.

Listárna redakoe.
Liga 11. Vaš návr. „předložímevýboru k úvaze.
Liga 7. Opatříme žádaný list. :
Dp Kr Uveřejníme v příštím číslo.

Volk“, polit. orgán pro něm. krojany naše. Vychází
v Litométicích za čtvrtletní předpl.
7 K2 hb. :

Některéčlánkyodloženydočíslapříštího.—Do
jey bez udání jména pisotelova a jeho působ'ště

Řázíme do koše. . +

Ctěné firmě

Adolf Novotný
továrna nábytku a veškerého kobercového zboží

v Týništi nad Orlicí,
vyslovuje své díky za solidní obsloužení a mírné
ceny a doporučuje ji všem collegům a známým
co nejvřeleji

Marie Pazovrková,
učitelku.

VEJVANOVICE u Hrochova Týnce, 1103.
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Nábytek na splátky |

bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.DOC
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Josef Neškudla,

c a kr. dv. x dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovepstvu
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech. kostolnch parameníů,
praporů a kovového náčiní. — Ilustr
venníky, vzory a předměty k výhéru na
požádání franku ae zanítají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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První český. katolický závod ve Vídni,

Františekuher
Dílna ku vyšívání
4 zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů). nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 36.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Umělecký závod

9 Jaroslava. Doležala
ve Všestarech u Hradce Král.

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ii

OB“ Boží hroby,"ii
PEB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mocho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Za hospodyni
na faru hledá místo starší (39 r.), osamělá dívka
z vážené rodiny m bezvadné minulosti. Ovládá
dobře oba jazyky zemské, umí vařit. rozumí
hospodářství, a jelikož obcovala také v kruzích
šlechtických, doporučovala by se i tam, kde jest
faře stýkati se s patronem. Může nastoupiti ibned,
a může také nějaký čas čekat Nároky skromné.

Nabídky do „Obnovy“ pod zn. 1X39.

OOOCO

KILL CILÍCÍÁÍCÍCŘ
Již letošní v nejjemnějším cnkru

savařené

brusinky(R
v šti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

FAKCEOICICICICIICIIIIAŘ.

s, dan Kryšpin,
k (J. Syralterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelnich
PRAHA-I.,

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

pod loubím) doporučuie se

>X

. ČS
3

1
+
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RKÁMŘIIOŘÁMÍr»

ku dodání vken chrámových,
od nejjednoduššího až k bohu
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelesnými rámy, sí

tčmi 4 vsugením.

Veákoré rozpočty, skizey i odborná
rada bezplatno. beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PR- Neucetnaveřejnái písemnápochvalná-uznání."jj
Založeno roku 1836.

© kou. Pro nemajetné obce ha splátky; cena

6 levná, jakost výbornu,



vičky KOSLOŮNÍ:remzné
doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradel Král.
G a k. dvorní dodavatel

Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený
Ordinar. listem nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci Králové"U "u

z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čistého vosku vče
liho i druhy levnější. dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.
Nejj-mnější druh kadidia, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.

Výrobky známé. besvudné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

32" Zvláštní nabídkou na přání ochotněse poslouží. "BB
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o Velký výběr
P zlatých a stříbr

CUC KALIS
hodinář a zlatníl

v Rychnověp. K jpřísežný znalec

skvostů, avateb.
darů, kapesních

, i nástěn. hodin

BAZAR se zbožím galan- doporurovedeníc. Óbon soadu |
Cenníky zašle.terním a modním

odporučuje za ceny nejlevnější a pevné: |
Cotillony ZbřEEEEEEEEEEEE ©,

Bigotfony, papirovéhudeb.nástroje|SkraboškysE--Ebeek :
Čepice, komickéz papíru %sfeiibisk|
Confeby hEEEEHEE-HEHEEEEEEHEE|
Serpentiny +HE-EF-kibbět|VKvětinyH-ek-EEk |
Vějiře gázovéa péřové

Lakované střevičkypze | 5e 55 55 ča 8Rukavice
Sněrovačky zaručenéjakosti d=ifiFk ;

Košile bílé a barevnépro pány skikk k Í |Limce +33HEFEHEEEEEEEMEEH| 05 C n
Manžety $HEEHEEEFHBE| /
Náprsenky +ttbeebk:--HeHE n a
Nákrčniky nejnovějšífagony+lsik
Trika +tktFFEEF-Ekkkkkkkk-FekEEE|

Punčochy +3FHHHHH-HHHF
Ponožky H+HHHHHHHHHHHH
Deštníky 5+HHHHHHHHH-HHHH
Hole, též ebenové a se stříb. rukovětí ;

Tobolky jen kožené,la gualita+++ |
Elektrické lampičky kape-ní
Šperky pro maskya t. d. atd.

Celoroční výstava

dárků a hraček.
PRAVÍ. ČUPR,

Kileperova ulice proti kavárně pana Fialy

v Hradci Králové.

BEE vlastní výroby a
v hojném výběru má na skladě

výrobce kostelního náčiní.

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. J. Neškudly, (aráře ve Výprachticich)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

praporů n kovového náčiní.

se na požádání franko zašlou.

180PODNI

Oltáře,sochyaj.
ve vkosném 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 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

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 Prvni česká továrna
CHRÁNĚNO. dýmek

PAT RIA. A,Patrnáa syn
-- w Jaroměři. - 

Založeno 1942. 

©wB“Cenniky zdarma a franko. "ji

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L Prokop v Chrudimi.

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 pa splátky bez zvýšení cen!

V
ZOO

be Zubní lékař še

Ř MADF. S. Ařálě

XDAM XX KOXMK

X

ordinuje od 8—4 h. š

X

Aradec Arálové.
Velké náměslá číslo 136.

Pravé, vyleželé bure,

(zgvlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do

jednoho hektolitru, litr za 80 hal,
JAN UTUREEK,



E
— Každé hospodyňce

možno blahopřáti, které s ohledem na zdravi, úsporu

Č a lahodnost Kathreinerovy sladové kávy ušivá.Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouze
»áladovou kávu«, nýbrž výslovně vědy = Kath
reinerovu «== sladovou kávu Kneippovu žádati a to
pouze v původních zdo zobrazených balbškách.

500 dramů.

a
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Langhans o. k. dvorní fotograf odporučuje etěn. , 0 KS O ONE
P. T. obecenstvu svůj v Král. Hradci (v Adal- a ár “ / , M

bertinu) nově zařízený závod fotografické. js LySÚCEÁ o KASI A

= Jménofirmyručísanejlepšíobsluhu. 9
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vcelých zrnkách.

Pro každou rodinu a výbavypro nevěsty I 47 E y ná NB)
jest nejlepší,největšía nejvýhodnějšínákapruko- i £ GEO
dílného,Iněného,vlněného,bavlněnéhoa damašk. HA OPAC
zboží u ryze českého, křesťanského,svópomocného VE s
lidového podviku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobmí 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 afranco. — Pro naše katol. spolky po
volajeme zvláštní výhody.
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7HB P Bober Šamburek,

Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

bora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.
Zakázky vyřizujíse bez dobírky a franco. — Platební podmíaky jsou

a měniče. — Nehodící se vezme bes průtabu naspět.

gWp*Mnoho pochvalných dopleů k dieposici.



Zprávy hospodářské.
Nejistota majetka poněšitého.

Jak často slyšíme rolnický lid naříkati
na to polní dřinu. Mnohý rolník si nic jiného
nepřeje, než aby se mohl 8 hospodařením roz
Joučit. Proto také vidíme na venkově usilovnou
enabu rodičů, aby synové a dcery šli do města
a nemuseli se na polích plahočit.

Jak jinak žije kapitalista. On má různé
akcie a čeká, až dostane od valné hromad“
odhlasovanou dividendu. Nebo má státní pa
píry a vyčká, když dojde kupon, dnebo má
spořitelní knížky a když přijde půlletní lbůta,
dojde si pro úroky. Jak se to pěkně žije! Ta
kový kapitalista nestará se ani o déšť nebo o
pěknou pobodu, jemu je jedno, zda prší oebo
praží slance. Nezlobí se ani 6 děvečkou, ani
s čeledínem, an: netrne strachy o dobytek,
Krátce a dobře nejšťastnějším člověkem na
světě jest zazobaný kapitalista.

Ale světe div se, v žádné třídě lidské
není tolik samovrahů jako mezi kapitalisty a
na jisté úředolky peněžních ústavů jakoby
přišel mor, ani vězení a trestnice pomalu ne
stačí. Kapitalisté se těší na úroky, na divi
dendy a zatím přinesou noviny jednoho dne
poplašnoa zprávu: Záložna je okradena, účetní
prchl, atd.

Does máme v denních listech stálou ru
briku, že tam a tam praskla záložna, nebo
banka, že účetní nebo ředitel peněžního ústuvu
byli zatčeui, neb že náhle prchli. Zde máme
tedy ta stinnou atránku majetku peněšitého.
My se svým předkům posmíváme, že si uklá.
dali stříbrňáxy do dubových truhlic. Dnes po
tolik již smutných zkušenostech se nesmějeme,
naopak chválíme obezřetnost svých předků a
myslíme, že jich příkladu budeme co nejdříve
pásledovati, a že si každý bude zakládati svou
vlastní spvřitelnu doma, aby se nemusil obávat,
že přijde Winkler, Ort, Herzig a tuti guanti.
Does máme v českých zemích čtyři záložny
na pospas záhuby, Svatováclavská v Praze, pak
ve Smečně, ve Míeně u Budyně a v Kateřin
kách ve Slezsku. Záložou ve Smečnězachránili
nyní členové vzavše na sebe veškerá břemena
způsobená zloději. Jak to dopadne v Praze,
masí rozhodnouti nejbližší budoacnoost; jisto
jest, že ve Svatováclavské záložně jest vykra
deno 8 milionů korun. Dojde-li ke konkursu,
pak z toho vzejde taková národní pohroma,
že její hrozné následky nikdo dnes nedovede
předem naznačiti. Záložny se zakládaly a nás
před 60 lety počínajíc a stále se množily. Uka
zovalo se k tomuo, že záložny jsou zde, aby
přestalo soukromé lichvaření. A co z toho
vzejde, pak-li po léta záložnu vykrádají její
vlastní úředníci a představení? Následky toho
jsou mnohem strašnější, než kdyby řádilo
v krajině na sta židovských lichvářů.

Děsná kutastrofa Svatovaclavské záložny
v Praze snad pohne vládu, aby se veškeré zů
ložny a peněžní ústavy toho drahu postavily
na zcela jiné základy. Tak jak jsou dnes, tak
to dále jíti nesmí. Dálebadenatno doplniti trestní
zákon, Dosud se zacházelo ge všemi zloději
« peněžních ústavů příliš humapně, dokonce
stihly vinnfky jen nepatrné resty, jako 8estalo
u hospodářské záložny v Praze. Následky toho
jsou, že se zlodějství v záložnách a peněžních
ústavechnepovažujezazločin,nýbržzajakýsi
sport. Lid dnesvšeobecně tvrdí, že, kdo krade
miliovy, vůbec nebude a není trestán, kdo však
ukradne málo, ten se do káznice dostane jistě,

My jsme národ chudý a každý ztracený
tisíc zlatých znamená hroznou ztrátu národ
ního majetku. Následky pádů Svatováclavské
záložoy cítíme všude. V Praze jsou obchody
prázdné. Samovraždy ae již vyskytují a co
bude následovati ještě dále, to suď Bůbli
Koncem r. 1899 bylo v Rakousko 650 spoři
telen, ve kterých bylo uloženo vkladů vobnosa
3.602,570000 K.

Založen a úvěrních spolků 8 račením ob
mezeným bylo 1319, s ročením neobmezeným
2626. První ústavy měly vkladů 364,497.000,
druhé 531,562.000 K. Záložen Raiffeisenových
bylo v Rakouska *oocem r. 1893 2056, v kte
rých bylo vkladů 93,086.000 korun. Můžemeříci,

žespořitelny a záložny všeho druhu v Ra.
kouskuspravni okrouhle na tenčas 6000 milionů korun vkladů, nastřádaných a uspořených
to peněz. A to vše spočívá na základech neji
stýcb. Pakli nebade právní podklad těchto ústavů
upevněn a trestní zákony na zloděje záložen
ské zostřeny, bode národní tento majetek stále
ohrožován zlosyny, na které naše doba jest
tak požehnána. Snad jest to kletba kapitalismu,
že podlébá pohyblivý majetek takové nejistotě,
ale pak se máme postarati o to, aby pootivě
pastřádaný groš byl náležitě chráněn

Rudolý Vrba.

Zpráva

o situaci „Všeodborového sdružení kř. dělnictva“

edělená dne 14. prosince 1902 v plenární schůzi ta=jemníkem p. Jos. Polákem v HradciKrálové.

(Činnost uššího výboru a odůvodnění různých
důlešitých ustanovení, Užší výbor schází so kašdou
neděli odpoledne k vyřizování běžných záležitostí a
v putoých případech i ve duech jiných. Po zvolení
nového výbora dne 26. října učiněna ibned revise knih
a abledalo se, že, ačkoliv menší položky nebyly za
psány s přenesením pokladnictrí z Kostelce n. Ó,do
rukou dp. tajemníka nebylo mnohé zanešeno, nalezena
pokladoa jinak v úplném pořádka. Koihy se dne 26.
říjaa uzavřely a uložené peníze v záložné královébra
decké ponechány jako reservní fond. První vyhláškou
bylo ustanoveno, aby ae zasílali zprávy pokladniční
každých 14 dní a veškerý příjem aby byl zasílán do
ústřední pokladny, podpory že se badou vydávati
použeo z centrály. Proč se tak stalo? V prvních 14
dnech nedošlo výbora ani baléře, ani pokl. hatiny,
ani stvrzenky ku vydání, nýbrž samé rozkazy 0 pe
píze. Po této době došlo sice něco penéz, ale nedo.
statečné, ledabyle vyhotovené stvrzenky na vydané
podpory; téžeso sbledalo, že někde vyplatili neopráv
něné podpory ne ensd ze švindla, nýbrž z nepochopení
stanov nebo z nerosamanosti. Jelikož užší výbor ehledal,
že by tím nastal zmatek v knibách a při revisi knih,
učinil hořejší rozhodnatí; z mnobých stran došel úplný
souhlas, pouze od jedné odbočky odpor.

Dále byl zřízen agitační fond, ale bobožel není
pevné vůle jsko u soc, demokratů a proto zůstal na
papíře. Jame vice v začátcích, ale pro takovýto účel
mělo by býti více porozumění, aby Sdražení bylo
rozšířeno a členové vzděláváni. Nepřátelé vědí dobře,
kde jsou poníze, tam že je také síla a proto jejich
účelem asdradování není podporování členů, ale abá
nění penéz na agitační fond a tím také vítězí. Do
fonda by mělo přijíti aspoň tolik vedlejšího příjmu,
aby se mohly ty nejnatnější výloby na agitace véno
vati. Z kmenového jméní nelze činiti velké agitace,
jelikož příjem stačí jenom na nutné podporovací vy
daní. Rozšiřajte a podporujte tento fond dle největších
ových sili — Členové, když dostanou výpověďz práce,
maji to ihned oznámiti výboru, aby se mu dle mož
nosti našla práce u tak Sdružení ušetřilo vydání.
Bohužel tohoto pokynu se mebledí a členové hlásící
uvojí nezaměstnanost chtí hned podpuru. Proto jest
natao tento bud ulošiti do nového spolkového řáda.

Když jsme převzali vedení Sdružení, bylo členů
500, nyní o čtvrt roku později 710. Mezi těmito členy
jest: 1/, textilniků, drahá tř, řemeslníci a přispívající
členové a třetí dělníci sezonní a deoní. Tkalciplatí
dobře, řemeslníci nejméně a sezonní a denní dělníci
nejlépe, ale také béřou nejvíce podpor. Shledal jsem,
de mnozí členové nejsou ve Sdražení z přesvědčení o
odborovém sdrašování a z křesť. socialismu, to je jim
španělskou vesnicí, nýbrž bledí na Sdružení jako na
pojisťovací ústuv. Za to na drubé atrané někteří na
úinci přinášejí velké oběti jak Baančně, tak i morálně.
Maubo téchže členů bademe míti každý rok, jak se
řiká, na krku a to jsou po většině dělníci sezonní a
denní, kteří budou na úkor drabých. — Mnobde při
jímají se členové choří a to s vleklou nemocí; v tomto
případě představenstvo odbočky nebledí oa prospěch
Sdružení, nýbrž jeví pouze potěšení z množství členů.
Zde jest potřeba opatrnosti a též nutnájest praktická
úprava přiblašovacich lístků. — Někteří členové berou

podpory větší neš mají služného a to je také pobádásimulování.
Nyní má nárok na podporu 360 členů a přijetí

členové starým výborem dokončí čekací dobu v únoru;
tím bude se vydávati víc a více podpor. Na příspěvcích,
darech (000 K) sešlo ee do 26. řijna 2100 K, jež jsou
uloženy v záložně jeko res. fond. Za říjen a část
září činí příjem příspěvků a darů 320 K 61 bh,za li
stopad až do iz. prosince 280 K 86b, celkem za tyto
tři měsíce 600 K 97h. — Vydání činí od 1. listo
padu do 24. listopada 96 K 69 h a od 24. list. do
1%. prosince 17%K 12 h, celkem za 6 neděl na pod
porách 267 K81 hb.Různého vydání 52 K 38 bh,zůstává
tedy čistého 280 K 78 h; ale z tohoto příjma musí
se vypláceti podpory až do polou ledna 1003, jelikož
veškeré příspěvky za minulé měsíce sem došly. Z toho
jest vidno, Že asi v ledna, badou-li se pp. členoé
podporovati v prosinci tak jako nyní, příjem vyrovná
uo vydání, coš naprosto nemůže se díti tak dále
Náprava jast outná a musí se díti z praktické stráuky
a nikoliv s učenými výpočty, jelikož ty někdy selhá
vají. Studoval jsem moravské stanovy a ustanovení
t. j. spolkový řad a shledal jsem, že tam mají věc
moohem lépe zařízeno než my, ale jedno mají pochybeno
a to mně dají za pravda jest to finanční stránka.
Takó nemaji ještě praxi a aš ji budou mít, tuš za
jisté změní nejdůležitější bod, to jest výši podpor, což
i my musíme učiniti a to co nejdříve. Nějaká zásoba
penés masí býti pro doba stárkuvou nebvepidemické
nemoci, což nutno též do ustanovení vřaditi.

Does máme úřední knibu pokladní, jež by se
vlastně měla nazýrati matriční knibou. Kniha dobrá
pro kontrolu došlých příspěvků, ale nikoliv jako
kniha pokladní. Dále jest pokladní denník, který jest
aároveň knihou kasovní a jiných knih nestává. Když
by se chtělo věděti, jak si ten který obor stojí, musí
se hledati pološka za položkou, což vyžaduje mnobo
času, svláštá při dělání bilance. Kniby jsou dobré, ale
pro tak rozsáblý spolek naprosto nedostatečné. Ze
třeba přemány. Tyto kniby by zůstali jako hlavní,
ale přidalo by se k nim několik vedlejších k lepšímu

fehledu a okamšité kontrole. — Na jistější hospo
aření mohl by se celý příjem příspěvků rozdělit ni

6 dílů. 2:/, pětiny vydalo by se na podpory, /, na
reservní fund, 1/ na stávkový fond a '/, pětiny ne
eprávní výlouby a zápisné. Každý tento obor by měl
svoji svláštní kniha, ješ by =e kašdý měnícnúčtovola
a předkládala veřejně členům ve avláštních zprávách

Přebled by byl v malé chvíli hotov a vědělo by se,
jak si ten který obor stojí. Z té příčiny musely by

se zreformovatí pgdpory: aneb zvýšiti příspěvky. Prozvýšení příspěvků bych nebyl, jelikož Členové jsou
většinou velice chudí, nýbrž pro snížení podpory.
Počítáno s praxí: Členů by bylo 700 a když se
vezme průměrná platební třída t. j. II, obdržela by
ústřední pokladna týdně 105 K, ale po odražení 2 h

ro odbočky pouze 91 K. Ale tolik se nikdy do po
Eladny nesejde, jelikož někteří špatně platí, neb jsou
G vojeka, nemocní atd., takže můžeme čítat pouze 80
K. Nyníee podporují týdná v nemoci i v nezaměstna
nosti průměrně 2 osoby v I, II. a III. tř., což činí
týdně celkem 68 K. Zoývá 12 K na potřeby správní,
na reserní fond atd., což jest naprosto nedostatečné.

e by se v létě stav zlepšil, záraka není žádná a
může býti, že se stav také zhorší. Takto by byla ze
Sdražení pokladna nemocenská neb pojišťovací ústav.
Potom by o nějaké odborové organisaci bez peněz ne
bylo ani řeči a kulbali bychom neustále za soc. de
mokraty. Kdyby se arčilo na podpory pouze 21/, pět.
t. j. 40 K týdně, mosela by se opraviti podpora nem.,
tak jak jest nyní, pouze oa 6 neděl ku vybírání, ale
bez předcházejících 4 dnů, jak jest dosad ustanoveno;
tedy podpora by »e vyplácela teprv 7.dnem 8 K týdně
po 6 neděl jdoucích v roce. Podpora v nezaměstna
nosti by se snížila vůbec na polovic anab o jednu
třetinu. Byly li by přebytečné peníze ve fonda tomto,
zmocnil by ee užší výbor v případě potřeby prodloužiti
tuto podporu. Pro sezonní dělníky a denní musí býti
zvláštní ustanovení.

Dále jest zapotřebí upraviti cestovní řád. Dnes
dle stanov může cestující člen cestovati skoro celý
rok a vybírati cestovné a mimo to může ještě bráti

odporu nezaměstnaných. Může přijíti denně na ně
olik odboček a někdy vůbec na žadnou. To se mi

zdá nesprávné a nenpravené, Cestující člen, který ai
bledá práci, měl by dostávati asi po 3 měsíce denní
plat as 40 b neb dle třídy a po návrata, kdyby ei
nenalezl práci, bral by podporu nezaměstnaných, když
by cestoval 2 měsíce, po 21 dní a když 3 měsíce, 14 dní.
Ve větších městech, jako je Praba, mobl by ae zdržeti
3 dny a v Plzni, Liberci, Badějovicích 2 dny. Co
stoval by 8e zvláštní knížkou pro cestování opravenou,
nikoliv s knížkou členskou, ta by se mu před cesto
váním odebrala a zaslala centrále Mladí lidé do ur
čitých let by museli cestovati a hledati ni touto cestoa
práci a tím by ee ulehčilo teké bnrse práce, která
jest beztoho špatně používána. — Dále se zamloová
úprava příspěvku pobřebného. Členů zajisté více ne
zemře do roka než asi 3, a ta mohlo by se pozůsta
lým vyplatit: pobřebného 20 K. Arri že by se musel
nějaký příjem zvýšit a to na př. zvýšením zápisného
(nyní 60 h) na 1 K bylo by úplně zpomoženo. Jest
ještě mnoho zkušaností třeba, aby se Slružení řádně
vyvinulo, by mohlo existovat; k tomu však jest
potřeba píle, rozvaby a nikoliv planých rozmíšek
a zbytečných řečí.

K uveřejnění této zprávy pobídla mne echůze
odbočky v Kotné Hoře. kde se jeden nepřijatý vyjňuřil,
aby se vyslovila nynějšímu výbora nedůvěra. Poklá
dám to za úpluý nesmysl; ačkoliv nejsem členem to
boto výboru, musím uznati plným právem. bla
bodárnou činnost a nentralitu ústř. výboru. Stalo-li
Be nějaké nedorozamění, byly tím vinny strany jiné,
nikoliv výbor, ten, jak jsem sbledal, chrání jenom
jmění před úskoky a nerozvážností mnohých členů.
Jest-li jest velké vydání, za to výbor nemůže, ale
valná hromada. A jest li bude valná bromada taková,
jako byla plenární schůze dne 14. prosince 1902, tak
se zase mnoho neprovede. Hádek různých nutno se
vystříhati a bleďšti ai práce svorné; toť jest křesťan
ské — (Cose týká sídla Sdružení, bylo u«nešeno na
mimořádné valné echůzi, aby jím byl Hradec Králové.
Kdyby snad někdo předem dal velué hromadě návrh
o změně aídia, budiž sídlo jen tam, kde jsou pro to
lidé schopní a dobří pracovníci a aby nevzešly ča
stými echůzkami výbora Sdražení velké výloby a kde
se zaváží výboři a funkcionáři, že bulou vésti Sdra
žení úplně nestranně, jslikož dnes čítáme třetinu členů
ze strany dr. Horského, třetina Dlouhého- Pokorného
a třetina různých pol. stran nebo žádné. Stane li se
malý sklon k jedné straně, bude zle a bude to jen
na Škodu celku a nesváry nevezmou konce. Všs bude
záležeti na předních silách. Štvavé lidi, třeba byli
dobrými pracovníky, odairaňte. Jen tak nastane spo
lečný mír. K toma dopvmáhe) Pán Bůh!

Bůzná doporučení, kterýchž se dostalouměleckému ústavu

B.SRARD, Brno,
za dodaná malovaná okna v roce 1909.

Velectěný pane!

Okna v kapli jeou velmi pěkně provedena; dě
kuji mnohokrát, že jsou tak krásně provedena,

16.8. 1902. Baronka Helena Offormannova.

Velectěný panel
Na Vaši ct. žádost ze dne 4. dubna doavědčají

Vám, že jsem s provedením malovaného okna „Vzkří
šení Páně“ ve Kdousově velmi spokojen.

Ve Kdonsově 4.j5. 1902.
Karel Florián, farář.

Vaše Blahorodí!

S provedením oken jsem velmi spokojen.
Zuamenám se v úctě

dr. F. Reyl, řed. stud. sem. „Borromea.“
« V Hradci Králové 19.7. 1902.



Blahorodý panel
Vzorek je hezký a průsvitný a vůbec okna ta

00 všem samloavají. Srdečný rav a díky sa do
dáší, coš k mé radosti bylo.

Kušelor 30.j7. 1902, J. Kačer, farář.m
Blahorodý pán B. Skarda, Brnol

Za odeslaná okos vyslovují Vám nejerdečnější
dík. Provedení jest velice pěkné a tímto právě vystihl
jste mé přání. Rád chcí a mohu Vaši ct. firmu
ašdéma odporočiti.

Dol. Vistonice 15.|8. 1902.
Otm. Karlický, farář.

[Pan B. Škarda, Brno!
Jménem stavebního komitétu pokládámesi za

čest Vám osnámiti, že jste si u Vás objednanými a

dnes v dobrám stavu došlými 4malovanými oknykostelními našeho plného nespokojení vydobyl.

Rovné 9 [8. 1402.

Civilní ředitel komitétu: Petr igonda, okres. notář.Pokladník komitétu: Arnošt Koszecz,kaplan.
Josef [stranyavsky, tit. kanov. na Dómě,děkanafarář.

Notář komitéta: Alexandr Ballay, nadačitel.

Blahorodý pán B. Škarda, Brno!
Okns s poprsím sv. věrozvěstů „Cyrilla a Me

thoděje“ pro náš chrám Páně vyhotovená velmi se
sdařila. Živost v obrasích, jemnost v barvách skla a

přiměřená pestrost ornamentiky mile působí napozorovatele a dodává malbvoknám pravý raz umělecký.
Jelikož cena je poměrněmírná, nemohu jinak, než
umělecký ústav Vášvřele odporočiti. :

Vel. Olkovice 19 |8. 1902,
Ve vší úctě se snamenám Vašnostin

Cyrill Otava, kons. rada a farář.

P. T. pan B. Škarda, Broo!
Jsem oblažen Vaším korektním provedením,

mnou pro zdejší městský kostel objedneným oknem.
Neopomenn též Vaši ct. firmu kašdému co nejlépe
odporačiti.

Prostějov 3./8. 1902, V plné úctě
Karel Postler.

Pan B. Škarda, Brno!
Vrátiv se s mé cesty, prohlédl jsem mnou ob

jednané kostelní okno a musím Vám za provedení
téhož největší svou chvála vysloviti. Přičiním se,
bude-li zde neb v okolí podobné práce, Vaši ct. firmu
co nejvřeleji odporučiti.

Prostějov 23./8. 1902.
V nejhlobší úctě Ad. Procháska.

P. T. pan B. Škarde, Brno!
Na Vaši ct. dádost dosvědčují Vám, že malovaná

okna v chrámu Páně v Provodově se ne pouze lidu
venkovskému, ale j všem kněžím, co Mariánský
chrám v Provodově navštívili, velmi líbila a toť se
ví, še mně také.

Ub. Hradiště 28./10. 1903.
S veškerou úctou J. Havlíček, farář.

Blahorodému pánu B. Škardovi!
Okno, vlastně roseta je provedena ku všeobecné

spokojenvati, zvlášť, že jsou barvy dobře voleny.
Okno činí dojem veselý s radostný. Dá Pán Bůb, že
budem brey pokračovat, abychom ta stará okna
v presbyteriu odetranili. Zarolám Vás v čas.

V Kroměříši 10./11. 1903.
Vašemu Blaborodí oddaný Jos. Droběna, kanovník.

Vážený panel
Krásné provedení okne, vzornou dodávku v čas

a dle ujednání zdrořile potyrzpji 8 neopomenu ústav
Váš kuždému nejvřeleji doporučiti.

V Bystřici pod Pernátýnem 14/11. 190%.
S úctou B. Sašocí, c. k. rada sem. soudu.

Závod g. B. Škarde u Brna!

Isradivje za žopnu crkva ov. Jarja na Šipko
sedam novib bojadiwanihbprozora. Raduja je izvedena
čisto, solidno a omětnički. Boje rasporeduno sn skledno
a sliko su toli divno isredeno, da noždno potičuna
sabranost i pobotnost. Cena je umjerena. Mirneduše
preporučam ovaj závod uvakono.

Na Šipku, dne 8. ožojka 1903.

Ant. Obad, zač, kosist. přišed. i žopník.

Veleotěný pán B. Škarda, Brno!

Obě dodaná figarální okna ze skel katbedrálních
e antických jsou krásnou ozdobon kaple Zvěstování
Panny Marieve farním chrámu Páně. Každý chválí
dílo Vašes obdivuje mírnou cenu. Jsem úplně spokojen.

Farní úřad ve Žďáře 8./11. 1903,
J. Lašťovička, farář.

Velectěný pane Škardo!

Tímto dosvědčojí, že se všemi 6. figurálními
okoy Vaší firmou pro chrám Páně v Kramríři vyho
tovenými úplně spokojen jsem a proto Vaši firmu
všestranně odporučoji.

V Kramviři 19./19. 1902,

S veškerou úctou Josef Beránek, děkan a farář.

Velevážený pane!
Jsem a provedením všech oken starobylého

obrámu Páně av. Jakuba v Podolí úplně spokojen.
Těším se na okna ve farním chrámu Páně v Jemnici

V Jemnici 22./12. 1902.

Frant. Hlavička, faráf.

Vaše Blaborodí |

Jsem s okoy dodanými úplně spokojen.
V Bochoři 37/12. 1902.

Se věí úctou se znamenán Ant. Dolák, farář.

Velectěný pane!
., , Okos 6 obrazy sv. Augoastina a sv. Antonfna
ješ jste do kaple školských sester v Morav. Třebové
dodal, všeobecně ce líbí. Těší mne, že jsem ae ne
klamal, důvěřuje v ústav domácí a rád při vhodné
příležitosti Váš závod odporačím.

V Morav. Třebové, 22 /12. 1902

Alois Liška, spiritoal.

Mnobovátený pane!
, Malované okno s obrazem Panny Marie Dobuké

Vámi do našeho chrámu Páně dodané svým krásným
provedením uapokojilo mne úplně a zamlouvá se všem
kněžím, kteří běbem poutí do našebo domu Božího

zavítají. Zuamenám se v úctě oddan
V Dabě 32/12. 1902. Štěpán Palit, probošt.

P. T. pan B. Škarda, Brno!

S okpem pro mne dodaným jakož i s oním pro
P. Oaardiána jeme úplně spokojeni, Vyslovoji Vám
ještě jednou největší dík za ta krásná okna, na která
mobn býti úplně hrdým a znamenám se se srdečným
pozdravem

Fiume, 4./6. 1902, Mateo Ballas,
prefektor kostela sv. Jeronýma.

Pan B. Škarda, Brno!
Dodal jste mně 4 okna pro nové kaple při farním

našem chrámu Páně s obrazy: „Obětování Pámě“,
„Ukřižování Páně“, „Sv. Cyrill a Mothoděj“, „Sv. Jan
Nepomucký a bl. Jan Sark.“ Obrazy jsou v bohatém,
barokovém, architektonicky provedeném rámci a pozadí
s jest vše odborně u+pokojivě provedeno. Z té příčiny
mobu Vás u provádění prací Vašeho oboru dále do
poručiti.

Farní úřad ve Vyškově, 80 /i1. 1902.
Frant. Kroatilík, děkun a farář.

Továrna www
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

IČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabink
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bílé 1červené,vino borůvkové (medici
nalni),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a ornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub výstavě v Prazo medasllí
státné a diplomem zlaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy. s prárem rašení slaté

Vzorky zdarma a franko.

le

Zalozenu 1. 1860

Velectěnému duchovenstvu
doporuěnje

Karel Zavadil,
zlatní apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
sestříbra, bronou a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začse račí.
Vlastoí výroba umodňuje veškeré objednávky co nej.

eno vuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychiea

losti. S závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupezí a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, rolikviářů,:
nádubdskna čr. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,'
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejsvé

Bursa práce v Hradci Králové,
V Hradci Králové jet mnoho míst pro

učeníky všech odborů. — Též řádný dělník zá
mečnický nalezne práci. — Vše podrobnější sdělí

os. Polák st. o Hradci Kr.
v bisk. residenci.

(K dotazům přiložen budiž korresp. lístek.)

————

Soáj k svému!
Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důst. pp. kněžím pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panský h i dámských,
slatých neb stříbrných, Tula
atd. — Zlaté sboží, řelěsy ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle. skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav
Srančák,

obtaše-y (re- hodinářský a slatnický sávod
pasírovány) a w
ručí se S roky

berámý V České Ořebové

Veškeré správky hodim a šperků vyřimují se
se sárukou a rosesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
po ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

SRP- Výhodnépodmínky pl'eňní bossvý:
Srní en

pud

KRÁSA
DUŠE, *

Obrázky ušlechtilých žen a dívek.

V ciziněi domanasbíralKarel Vrátný.
Stran 134 — 89.

ČenaE 120. Výtiskakvostněvázaný NH240.
Objednávky vyřídí

Cyrillo- Methodějské knihkupectví
Gustav Francl v Praze I.,

Melantrichova ulice, v paláci měst. spořitelny.

OBRAZY
olejomalby, rytiny, krujmy, nádherné re
produkce náboženské a historické, srradla,

WE rámce, kišty, římsy. kříše, sochy a umělecké
JK výrobky všech druhů v moderní úpravé,

solidně a levně.

M Veškeré druhy papíru, psací a kreslící
W potřeby, všdy nejnovější

„E“ dopisnice"i
a vše do oboru panárníckého spadající

v nejbohalším výběru duporučuje

JosefKieslich
o Hradci Králové,

Umělecký sávod pro kostelní práce a výrobu
rámců salušen r. 1891.

—f—

tájší, patenek atd. co nejvíce.
KNENRNININUNUNINNU

NRNKRINNNNINNNNNNNU



Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brasinkymó
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

«0000000000010

m
$ožj k soémul!

Žádné cenníky ilustrované; sa
to všem důst. pp. kněším pošle
se hned franco výběr hodin ka
pesních panský h 1 dámských,
elatých neb slříbrných, Tulla
atd. — Zlaté zboží, řetězy, ná
ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, di
vadelní kukátka atd.

Václav

Kašdéhodiny Srančák,
obtaše“y (re- hodinářský a slatnický sávod
pastrovány) a w

v České (Ořebové.ručí se OŘ
20 pnáený |

Veškeré správky hodin a šperků vyřisují se :
se eárukou a rogesílají franko.

Mnoho pochvalných usnání a poděkování
Do ruce.

Ku výběru nástěnných hodin pošlu fotografie.

u- Výhodnépodmínkyplatební bes zvý
Sent cen. 76

B0000 000 ODODOG 0000090000000000000000DONOONO

8.000000000200.010005000.5000000000000D0080000000.00000000000000000000,B0000

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jeat mi umož

něno zasýlati za pouhý obnos0* 3korunii
1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisníbo papíru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnic.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

Josef Neškudla,
c a kr. dv. v dodavatel

vwJablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všadež ovvědčený a mnoba doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. výrobní závod

vŘedh Kostoln,ch paramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předmáty k výběru na
požádání franku se zasílají.

opaduBD

Adresa vždy doslovně úplná.Poa
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

Továrna www
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JVC Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

i dříve sávod na sušitkování ovoce,
731. 1986, nejstarší sveho druhu v

— nabísí —

koňak, olivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
wine, bíléi červené,vino bortvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku (8
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou meďdatlié |

státná a děplomem slaté medaille, a mnohýmiÉnými diplomy s právem rašení slaté medaile.
Vzorky zdarma a franko,

žený | ;

Meteor
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požára i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaračeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenon baterii nabraditi oovoo,

Nesčelná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cenu svítilny „Meteor“ 4 K, poštoa o 45h více.

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

hlédautí franko zašleme. i

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyse neúčtují. *
' Provedeno ke 300 oltářů. '

Vývozní dům praktických novinek

A. Palrná a syn v Jaroměři,
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(iudujušojnýchnb OSOU punontauntatahnýe

Paramenta.

lgnáce V. Neškudla syn
(protokolovaná Arma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P, J. Heškudly, faráře re Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
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. :
etekb eby99.000 0590 000004080008009 10006

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílnébo. Iněnébo, vloěného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

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 zvlaštní výhody.

hěr | JAN —Valývý

.

bSS
p

EALIS
latých a atříbr,| Bodinářa'zlatní:skvostů, svateb. 5
darů, kapesních v Rychnověn. K.
i nástěn. hodin přísežšný znalec
vkrás. provedení| ©: E, Okr. soudu

Obrázkovédoporačuje - - 

PX

„ dan Kryšpin,
| (J. Syvalterůvsynovec,ná

ck = stupce)
v JÍ odbornýuměleckýzárod

» Y pro
vd malbu oken kostelních

' PRAHA-I.,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 60 roků ua Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sí

těmi 4 vsusením.

K-4

ieZE 28Ao

ZPTk-a

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatné.beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ORY*Nesčetnáveřejnái písemnápochvalná uznání. ij
Založeno roku 1836.

ES 0CSY
Nábytek na splátky

bez zvýšení cen na každou stanicidodává
výrobaa skladynábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.U OLP

. BE První i 
strojní kruhárna na zelív Malíně

FRANTIŠEK JANSA
nabízí kyselé zelí jemného řezu a chuti

od 50 kg. počínaje.

, W

Malinský křen
i ze svých křenovek nabízí

FR. JANSA,
rolník

a člen spolku křenařů

v Malíně u Kntné Hory.

Jen ten křen, který epstřuje „Spolek křenařů v Malíně“
svým členům zde připojenou ochrannou známkon lze

považovati za pravý malfnský. —

* OBRAZY
A olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
JK produkce náboženské a historické, svcadla,
JE rámce, lišty, římsy, kříže, sochy a umělecké
JE výrobky všech druhů v moderní úpravě,

solidně a levně.

W veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
M potřeby, všdy nejnovější

Z A dopisnice"O
I a vše do oboru panírnického spadající

5 v nejbohatším výběru doporučuje

zďosefKieslichž
x ooHradci Králové, pt
JČ Uměleckýzávodpro kostelnípráce a výrobu ŠŠ

Z rámců salošenr. 1891. š
RNRRINRNIRINIIIINININIINN

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,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

— 7
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Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

ORS*Boží hroby, "Ji
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k uahlédnutí.

OOO00000000000000

Za hospodyni
na faru hledá místo starší (39 r.), osamělá dívka
z vážené rodiny a bezvadné minulosti. Ovládá
dobře oba jazyky zemské, umí vařit, rozumí
hospodářství, a jelikož obcovala také v krazích
šlechtických, doporučovala by se i tam, kde jest
faře stýkati se s patronem. Může nastoupiti ihned,
a může také nějaký čas čekat Nároky skromné.

Nabídky do „Obnovy“ pod zn. 1x39. .

Koo JEDEŠDo
ÚÁMERIKY

SS POŽÁDEJDŘÍVEORADU
A POKYNY KANCELÁŘ ,

E r, (CESTOVNÍ

če 65 58 2868

Kostelní *ž
náčInÍ

Bas“ vlastní výroby"E
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. | Ceny výrobní

PM————,,—,—,——,
BOSĎrat em
x x s Českého ráje.
10 skvostných dopismic z Jičína, Pra
chovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
sotatního romantického okolí, zasílám sa 1 K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vána, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, smělecký závod a nakla
dateletví pohlednic v Jičíně.
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továrna na 'svíčky voskové

Josef Pilnáček

Doporuč
lihoid

bbhSf
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a jiné, parní bělidlo vosku |

v Hradci Král.
F
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CUHE
BAZAR se zbožím galan

terním a modním
odporučuje za ceny nejlevnější a pevné

Cotillony ekketokieieeetekie
Bigotfony, papírovéhudeb.nástroje
Škrabošky snebbk-bbskeksk:
Čepice, komické z papíru ;kisisteiielsick
Confety :Ekiiiekiekkkeekeek
Serpentiny kEE--E-kkihékk
Květiny sH--hk-kitkoesiekkskt
Vějíře gázovéa péřovékikki
Lakované střevíčky -ib-i
Rukavice s-iktekkbekkebkkek:
Sněrovačky zaručenéjakosti +žsfsk
Košile bílé a barevné pro pány 4skiet

ManžetyEFs
Náprsenky t-pkkikkkekkpkhkkkk
Nákrčniky nejnovějšífagony+kRii:kTrikakepr
Punčochy +HHHHFHHH
Ponožky ++HHHFHH-EEHEDeštníky+++
Hole, též ebenové a se stříb. rukovětí

Tobolky jen kožené,Ia gualita ++:Fk
Elektrické lampičky kapesní
Šperky pro masky a t. d. at. d.

Celoroční výstava

dárků a hraček.

FRAVT. ČUPI,
v Hradci Králové.

Ctěnýmspolkům a pppořada
telům zábav a plesů zvláštní výhody.

(YAT VOKENETVT VTDNOK

Prvni výroba

věžnich

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,

ATL OTTMAR sv Ústí nad Orlicí.

"sporeni se k malováníchrámů
jakoukoliv technikou přesnědle slohu.
Oprava starých obrazů, jakož i ma
lování nových obrazů oltářních, kří
žových cest a p. Dekorační malby
pro slavnosti, jakož i dekorace pro
divadla při cenách značné levných.

Rozpočty a plány bezplatně, beze vší
závaznosti.

Mnoho pochvalných uznání po ruce.

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 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 cení

Dlolaký Doslnoc
na Slezsk. Předměstí.

Oznamuji, že jsem svůj bostinec předal

do rukou zkušeného odboroíka Jama
Spalka a že týž na dále čepovatibude

králohradecké ni

půllitr za 6 kr. 
Dobré kuchyni a vzorné obsluze bude

věnována největší péče.

Kulečník v snižené ceně,

Prosím, by přízeň mému bostinci věno

vaná i na dále jemu zachována byla.
S úctou

JAN FIŠER.

sLŽK3

500.000 kusů -8
welikonočních dopienio, překrásnénavé
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., I zl, 120 zl., U50 zl., 180zl. a 2zl.

ae“ 2000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy nu skladě za ceoy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a 6 1l. franko, po
zaslání obnosn předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod popisnicemi ve velkém na pevnině.

Příjme se několik spolehlivých zástupoů.
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Něco o moderní humanitě.
II.

(3) Jedna nuzoá matka měla syna vdonuco
vací pracovně; přišla chlapíka navštívit a ptala
se ho, jak se mu teď vede. Syn jí do podrobna
popisoval každodenní pořádek. Když domluvil,
přikazovala mu milující maminka s prstem
vztýčeným: „To ti povídám, ať se tady dobře

chováš a ve všem posloucháš, aby tě uevybnali. Doma se takhle dobře nikdy mít ne
badeš.“

Ba věru v našem humanitářském věka
jest na tom mnohokrát líp trestanec, než sebe
poctivější nuzný dělník, který ze čtyryceti
krejcarového denního výdělku má živiti celou
rodinu. Poctivý pracovník i ve stáří se na
máhá, aby nemuasil žebrati nebo krást a musí
svou poctivost vykoupiti nesčíslným sebezá
porem a bídou. A zatím lumy si často bez
starostně a spokojeněji hoví za mřiží. Kdyby
se mu něčeho nedostávalo, stěžaje si a hned
se stane náprava. Společnost lidská má osud
vězně stále na zřeteli; nuzný dělník, který
nikomu neublížil, nemůže často ani práci na
lézti, ač o ni žádá.

Otrhaný darmochleb se domáhá žebrotou
výživy, ač je zdráv jako buka práci by dostal.
S pokryteckým žalem vykládá, že neměl „celý
týden teplou lžíci v žaludku ;“ ale když jebo
lkání nějak málo spomáhá, schválně něco zcela
veřejně ukradne, aby se o jeho „vnitřní zále
žitosti“ postarali pánové od soudu. Ve vězení
nemusí žebroniti, nemasí obcházeti, vše se mu
přinese až k hubě. Často však i člověk done
dávna poctivý k takovému skutku se odhodlá,
nestará-li se nikdo o jeho nezaviněnou bídu.
Slyší od jiných, že vězení není právě místem
velikého strádání.

Pan soudce sděloje obviněnémo, že jeho
trest bude trvati tří neděle.

„Poníženě prosím, nechají mne v krimi
nále aspoň do března; teď žádná práce není,
nikdo se o mue oestará a topení je drahé.
V březnu zas práci dostanu.“

A jest to pravda, že pro maohého bývá
vězení humánnějším místem, než chata, kde
požíval svobody.

Nesprávný chod bumanity nezaviňují to
liko ti, kteří mají v rakou prostředky k umír
nění bídy. Jsou zde vinníky i mnozí proletáři
sami. Almužnu vymáhají vším způsobem často
lidé zpustlí, kteří vlastním hýřením o jmění
přišli a pracovati nechtějí. Tací lidé pak svou
přetvářkou mámí podpory, jež byly určeny pro
mrzáky nevinné; když pak se hlásí žebrák po
ctivý, již se na něho nedostane. Když některý
dárce byl několikrát pokryteckými Šejdíři na
pálen, oboří se pak nespravedlivě i na pro“
sebníka řádného. Když charakterní nozáci vidí,
v jaké společnosti by se to ocitli, kdyby šli
také žebrati, raději kratou bída bez hlesu
snášejí, a drzým dotěrům jest takto lépe. Beze
stada líčí prohnaní darimochlebové u zámož
ných lidí největší bída, aby pak doma zhlou
posti lidské tyli.

Zoal jsem jodooho dělníka, který vydělal
týdně víc než některý studovaný člověk. Jednou
počal na ulici bouřiti: „To je nějaký učitel?
On si řekne mému dítěti, abych mu koapil
čítanku sám; takový pán a nemůže mu dát
kvížkua! Mám v kapse čtyrycot krejcarů, ty
jdu propit na kuráž a pak mu zazpívám kon
cert, že na néj tak hned nezapomene!“ Faktum.
Týž člověk si stýskával, že prý jeho žena
málo co řádně v domácnosti obstará; musí ji
věkdy napravovat bitím. Ale žebrat prý dovede
Jako žádná jiná, až paničky rozpláče. A pak
se mají dobře oba.

asto taková matku ze zvláštní péče vy
strčí dítě s uzlem přede dvéře: „AČ mi domů
8 prázdnou nechodíš, nebo se podíváš, jak
s tebou zatočím“. A chytře informované dítě
žebrá s naučeným nářkom pro sebe,a „nemoc
nou máminku.“A když přijdes plnýmrancem
domů, užívá matka ovoce nacené dětské pře
tvářky. Také humanita milající matky.

Ve větších méstech, zvláště v Londýně,
jsou hotové organisace vyděračných lenochů.
K zdůraznění svých proseb nosí nebo vodí
s sebou zmrzačené děti, které třebas sami
zumrzačili, nebo zmrzačené za peníze ve svou
moc dostali. Šikovná ale darebácká pomůcka
k rozvoji žebravého kšeftu. Lehce se jim uvěří,
že jsou to děti jejich a že se již mrzáky na
rodily. Daří se takým nesvědomitým lidem
velmi dobře, co v týchž městech hynou celá
sta poctivých mrzáků hladem, nenalezajíce po
moci odjinod.

Nesmíme se tak chorobnéma zjevu uaší
doby příliš diviti. S cbladnutím citu oábožen
ského klesá rovnoměrně obětavost, stoupá so
bectví a nepoctivost ve všech vrstvách. A proto
není divu, že přes všecky moderní fráze hu
manita pokulhává stále víc; každý touží, aby
humanita jen jemu pomáhala na nohy, ale sám
ji nepodepře ničím. Pravé homanitě přistřihují
křídla zámožní lidé i nepoctiví proletáři, kteří
sahají smělou rakou po tom, co náleží jinému.

A jiný obrázek moderní humanity. Spani
lomyslná, romány odchovaná slečna se zapo
mene a jde své provinění utajit do „červeného
domu“. Tam zanechá dítko jeho osudu; vy
chovají je za malý poplatek lidé jiní; a ro
zumí Se Samo sebou, že ma sotva stý díl té
lásky věnují jako svým dětem. Takové nešťastná,
odstrkované dítě jest na nejlepší cestě státi se
později postrachem svého okolí. Kdo za to
bude jednou odpovidat? Neni kolikrát na tom
lip osud tak-7óho děcka, jež krkavčí matka
po narozeut utratí ?

Také nesvědčí o veliké a obětavé lásce
mateřské, jestliže zcela zdravá panička dá ži
viti své nemluvně ženě jiné. Ubylobyjí třebas
krásy a ta je jí milejší než zdraví a přirozená
výživa děcka. I vychování dítek v mnohých
domech zastává víc osoba služebná než matka.
Což na tom, že dítko málo užije lásky mateř
ské a že se počíná i srdci matky odcizovati!
Panička se může aspoň více věnovati nejrůz
nějším „společenským povinnostem“. Pěkná to
mateřská hamanita. Pak chtějte, aby taková
cítila upřímný, křesťanský soucit s lidmi
jinými.

A dějí se v našem bumánním věku věci
ještě daleko horší; tisíce dítek hyne pro strach
světský dřív uež se zrodily. A takový skutek
jest ještě od mnohých liberálních hurmanitářů
schvalován. Ale nevzpumenou si tací lidé, že
proti takovému nepřirozenémn skutku celý
přírodní řád přímo křičí? Iau s pokrokem
vzdělanosti „pokračují“ také názory mravní.
Kdož za to, že zbožní křesťané o takovém
skutku soudili jinak. Když sa ve středověku
prozradilo, že některá žena život děcka zma
řila, zakopali ji živou do země. Byl to trest
zajisté přísný; kdo však byl krutějším: její
soudcové nebo ona samu, která usmrtila dítko
vlastní krve? U nás v Čechách úřady každou
chvíli mají jednání s krkavčí matkou; ale jest
nepochybno, že dalako víc případů zůstává
před veřejností utajeno. Za vlády humanity
křesťanské ani stý díl takových nepřirozených,
krutých skutků spácháno nebylo jako v ny
nějším osvíceném čase.

Při požárech se můžeme velmi často
přesvědčiti, jak jest nyní humanní cit vyspělý.
Sta zevlujících přikvačí na místo neštěstí s ra
dostí, že mají lacinou podívanou. „Pojďte taky
trochu pomoci,“ volá spocený hasič „Od čeho
jsou hasiči?“ odpovídá několik výrostků od
mítavě. Taková scóna se odehrává velmi často.
Jiný člověk bere humanitu zase vj ném směru.
Nyní chytají nej'íce pojištěné, veliké oudovy;
hoří častěji než pro oheň lehce stravitelné
doškové střechy. Pan majitel se ocitl pro
nádherný život v úzkých; ale má ještě úto
čiště v pojišťovací pokladně. Nastrojí vše
chytře, tak že pokladna chtěj nechtěj odklopí
nepoddajné víko, kam se scházejí peníze jiných
poctivých pojištěnců. Šikovný pohořelý se na
pije plným douškem z číše humanity; ať jiní
méně chytří žízní! Však mu nikdo nic nedo
káže. Moderní humanita vítá s otevřenou náručí
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Ale již dost! huraanita bude míti potud
schlíplá křídla, pokud neprovane lidstvo dach
nezlomné poctivosti a vřelé křesťanské lásky
k bližnímu. A tyto dvě ctnosti zapustí pevné
kořeny jen v půdě té nauky, kterou světa na
úleva bídy přinesl největší lidumil, sám Kristus
Pán.

Probuďme se!
(8) Co se to jenděje? Tato otázka, delším

přemýšlením zhuštěna, dere se mi přímo do
péra, jsouc opakováním toho, co pronesl pan
kanovní <dr. Soukop vesmutné chvíli ve chrárna
Chrasteckém nad tělesnými pozůstatky slavného
našeho biskapa. Otázku tuto upínám ku pří
tomné posici českých katolických kněží i laikův
a k veřejnému míuční, pokud mu aféra Svato
václavské záložny vtiskia svůj zvláštní ráz.
Neoblédaje se fakta samého, spáchaného za
účastenství knéze, upozorňuji hlavně na duši
většiny české žuroalistiky, která vyhodivši přes
palubu elegautní druhdy výpovědi o mravním
pokroku a vzdělanosti a ucůopivši kořist ve
dravčím záchvěvu, v pouličních cárech a se
vzteklým obličejem vyrazila proti časkómu ka
tolickému knězi, aby bo zhanobila. Ta jistá část
české žurnalistiky provedla přesvědčujicí důkaz
o tom, jakou má lásku ku pravdě a úctu ku
právu a spravedlnosti, a kdo se dornuíval, že
právě jmenované statky všech kulturních ná
rodů jsou mimo Stranné zájmy i v té jisté
části české žurnalistiky, byl vyléčen z bludu
svého radostí a chtivostí, se kterou slavné re
dakce k onomu bodu se 80ustřeďovaly. Prohlá
sily ony slavné redakce na všechny české ka
tolické knéze výminečný stav dokazujíce svými
Štvanicemi, že axíón: „za jednoho nemůže
vinnen býti celý stav“, v příčině defraudace
v záložně Svatováclavské neplatí.

Vizte tu galerii: Právo Lidu, Národní
Listy, Čas, Český Učitel a muohé jiné časopisy
odstínů radikálních a liberálních vůbec. O Právu
Lidu delších "oznámek potřebí není, neboť zá
Badeou surovosti udušeny intelekt jeho nemůže
příčetně reagovat ua odsouzení své a jakoukoli
kritiku. Národní Listy při veškeré diplomacii,
se kterou rozezuávaly duchovenstvo vyšší a
nižší, v nejedaom čísle rozdávaly záludné seky
všemu katolickému duchoveustvu, a člověku
hrůzou se otřásajícímu vyvstávala otázka, to
je li ten list, jenž jiudy o důležitosti svého
poslání kulturního umí tak přesvědčivě hovořiti.
Od Času již předem oemohli jsme spravedlnosti
očekávati, neboť ustáleným thermatem jeho jest,
obíjeti katolicismus prostředky sebe nemrav
nějšími. .

Napsav strany denuncianství dra Čuhela,
že „náboženství nebo náboženské vyzuání ně
které obviňovat za skutky jednotlivce, jest ne
hodno vzdělaných a slušných lidí“, 3 paměti
hodnou důkladností Čas sám sebe pověsil.
Předně nemožno u ného hledat slušnosti a
vzdělanosti, ježto nad činem Drozdovým jako
nad skutkem katolického kléra metal šílené
kotrmelce, a za druhé postihován jsa in fla
granti v konání proti zásadě jím právě uvedené,
plije na svůj filosofický humanism a učí bez
charakternosti. Český Učitel napsal: „Drozd
přece ne jediný, v drobných nesčíslných drazích
žije po celých Čechách, po Moravě a Slezsku.
Po některé stránce má ho každá ves, každý
zalehlý kout“.

Tak vás pobaněl list vzdělavatelův a vy
chovatelů mládeže, list, jenž nádhernými slovy
líčí vždy úkol školy, obestíraje ji nejideálnějším
ovzduším a projevuje až vášnivý zájem o vzrůst
a vývoj dětské duše. Ovšem i bez Čaského
Učitele avědomujeme si úlohu školy vědouce,
že tam vyrůstá národ a vzhledem k tomu, že
tam pěstiti jest smysl i pro nejnepatrnější
rozdíly ctnosti a hříchu, pravdy a lži, spra
vedlnosti a bezpráví. Ano i druhým chrámem
Škola se druhdy jmenuje. Ale kde jest po
svátnost chrármu toho, když v něm mladé duše
zušlechtovati má učitel, který na všechny kněze



svrchu uvedenoa podlostvychrlil? —
my jeme zůstali tíšil —

Proto jsem se tázal: co se to jen děje?
Když takový ve tvář vržený hnus námi neza
lotcoval v procítěné a organisovanémodporu,
patroo, že v posledních letech se u nás mnoho
změnilo, změnila se naše posice ve veřejném
životě a skrčilo se naše stavovské vědomí. Že
proti té hrozné pobaně v našich řadách neza
burácelo, jest příznačnou známkou našeho vpitř
ního a vnějšího života. Af již příčiny toho
jsou z minulosti a přítomnosti jakékoli, faktam
jest, že na mnohých z nás netečnost a otrlost
uložila se těžkým krunýřem.

Zesnulý velký biskup náš vyjádřil wy
šlénku, že defraudace bude míti v katolických
poměrech blahodárný vliv větrající. O to všem
dobře smýšlejícím potřebí jest se tedy přiči
ovat, aby tento bolestný ovšem podnět neza
padl v zapomenutí, jako se to děje i jindy při
znameních doby významu podřízenějšího. Vi
děli jsme a bolestně zakusili, jak proti nám
se žene mohutný proud veřejnosti. Vždyťorgie
novinářů byly sáhnutím do duší, byly zkouškou
obtěžkací, co naše veřejnost snese a jak dalece
ovládá ji mravní a právní přesvědčení, a hle
— většina nedala přednost lepšímu hlasu svě
domí před bezprávím a nespravedlností, které
na nás byly páchány.

A ble,

Probuďme se, vzchopme se! Předem po
starejme se o důkladnou svoji orgarisaci, která
jest nutnou podmínkou zdárných výsledků. Ne
zapomínejme však, že hodnota organisace ne
stojí za nic, není li oduševněna potřebami a
zájmy, z nichž některé jsou příkazy času a
jiné jsou vzácným inventářem z dřívějška. Jsou
i mezi námi, kteří v nepochopitelném klidu
dívají se na organisaci jako na heslo mody,
kteró časem přineseno byvši, časem také za
nikne. Aspoň řekl mi nedávno jeden bratr:
„ale, prosím vás, co chcete pořád s ton orga
pisací, co pak nemáme organigaci ve zřízení
vikariátním?“ Ano, máme jednou za rok vika
riátní konference, ale ty nevyhovují již ani
v ohledu oficiálně církevním Mají se ustaviti
vikariátní okrsky jako podklad účelu svému
vyhovující organisace zemské. Hodně vody
uplynulo od prohlášení této natnosti a prosím
Vás, jsou již všechny okrsky ustaveny? Ne
jsou-li, kde jest toho příčina? A jak líně ko
lovaly po vikariátech k „Ustřední Jednotě“
listiny přiblašovacíl A já po výpadu „Českého
Učitele“ jsem měl naději, teď že kněžstvo se
ve vikariátních schůzích rychle sestoupí, aby
společně nájezd odmítlo a o dalším 8e poradilo.
Že by to bylo mravně působilo, nebude tuším
nikdo popírati. — ©Volám ještě ua konec:
probnďme se! 8 88
©FEUILLETON.

Slavnost sv. Anežky v Římě.
Z deoníku svého podává P. J. Z.

Chce li kdo náležitě oceniti dilo kardinála
Wisemana, světoznámé pod jménem «Fabiola,«
ten nechať «Fabiolu« čte v Ríméě; máť při tom i
tu požehnanou výhodu, že po přečtení té neb oné
kapitoly může ihned navšt vitr místo, kde děj tak
poutavým, tak něžným způsobem vylíčený se udál,

Upozorňuji bned z počátku dopisu svého na
»Fabiolu,« poněvadž jeden z nejněžněiších obrazů,
jenž se nám ve výtečném tomto díle představuje,
jest obraz světice, jejížto slavnost milým čtenářům
»Obnovy« rád bych popsal, obraz to svaté Anežkv,
o níž postačilo by vlastně říci jen, še v útlém
větu 13 lef smriá mučennickou spečeťilu nesvratnou
víru svou v Ješíše Krista Sv. Ambrož, jak v ho
dinkách církevních dočítáme se, při líčení jejího
mučennictví mezi jiným dí: »Flere omnes, ipsa
sine fletu« (Všickni slzeli, ona sama bez slzí).
S tváří, z níž nevýslovná zařila blaženost, mučen
nické smrti kráčela vstříc , . Avšsk nastupme
již pouť ku chrámu, v němž svaté tělo mladičké
mučennice odpočívá. Jest chrám ten od města
ovšem poněkud vzdálen, avšak pouť naše se nám
vyplatí; budeť dopřáno nám súčastniti se slavnosti,
jakáž jemom v tomto chrámě a sice jen jednou
do roka — o svátku sv, Anežky — za znečného
účastenství věřících ze všech končin okršku země
se koná.

Branou «Porta Pia«, kterouž roku 1870 Pie
montesové násilně vtrhli do Říma, vyjdeme
z hradeb města a kráčíme po staré »Via Nomen
tana« okolo překrásných, avšak vysokými zděmi
zrakům našim skrytých vil Patrizzi a Torbonia,
Cesta tato — abychom i kaprerskému hrdinovi
(?) malcu věnovali vzpomínku, vede ku starému
Nomentum, — dnešnímu Mentana, kde ukazuje
se zpovědnice, v níž Garibaldi, od papežského
vojska 3. listopadu 1867 poražen, Ardinsky se
ukrýval... A hle, tu stojíme již u kláštera,
nad jehožto vchodem známý spatřujeme obraz

Obrana.
(2) Jsme ještě křesťany ©Němcijsou

na to pyšní, že jsou národem filosofů a my
slitelů. V uplynulém století natropili se svou
filosofií muoho hřmota a pomátli celou řadu
dosud zdravých mozků vzdělaných hlav u jiných
národů. Dodnes cítíme tísnivý tlak nesprávných
výroků Kantových, Btichnerových, Haeckelo
vých, Nietzeových atd. Jen se frochu lidetvo
vzpamatovalo koncem uplynulého stolstí ze
záplavy odporujících si soustav filosofických a
již vystupuje v novém století na veřejnost
vová hvězda v berlínském pro'essoru Bedřichu
Delitzschovi, jenž v nedávné přednášce, před
německým císařským dvorem konané, dokázal,
že oible starého zákona není zjevením Božím,
nýbrž pouze dílem lidským. Professor Delitzsch
jest sice znamenitým zaalcem klínového písma
starobabylonského, ale vědou svou nevzbadil
dosud takovou pozornost, jako filosofickými
svými úvahami o pravosti písma svatého. Ve
vědě nutno pokračovatí střízlivě krok za kro
kem, kdežto ve filosofii jsou dovoleny i my
šlenkové skoky a nedokázané dosud domněnky
čili hypotbesy. Proto tolik učenců poslední
dobou odvrátilo se od zdlouhavého pozorování
přírody i starých listin a vrhli se na dráha
nevázaného libomudrctví. S takovými libomu
drci setkáte se každodenně i ma zapadlých
vesnicích na obecné škole, kdežto přísní
opravdoví vědci žijí v úkryta u svých knib.
Zpamenitý jazykozpytec Delitzch opustil pole
suchopárné gramatiky starobabylonské a dal
se na dráhu náboženské filosofie, daufaje
hlačnějších vavřínů na poli tomto vydobýti.
A nelze se ani pana professora diviti. Kolik
lidí z tisíce ví, že klínové písmo starobaby
lonské zove se proto klínovým, že klín jest
základním tvarem tohoto písma, jež bylo vrý
váno dřevěným násadcem v trojboký jehlan
seřízoutý do měkké hlíny a pak v pecích
vypaiováno. Málokdo se o to zajímá, že utaro
babylonské romány musí se voziti na náklad
ních vozech, protože každá stránka této četby
váží několik kilogramů. Mnohým vědátorům
jest dodnes klínové písmo takovou záhadou,
jakou bylo vůbec celému světa až do r. 1802,
kdy poprvé rostocký jazykozpytec Tychsen
poukázal na klíč ku zajímavému tomuto ta
jemství. Celých 100 let pěstována jest stará
tato věda v úzkém kroužku vědců, ale stoletá
tato práce nevzbudí v širších krazích takovou
pozornost, jako tvrzení Delitzschovo, že knihy
Starého Zákona jsou opisem klínových nápisů
a že písmoav. jest dílemlidským. Celá spousta
polovzdělaných lidí bude se nyní odvolávati
ua tvrzení Delitzschovo, že „král Hannorabi
osm století před Mojžíšem obdržel deset při
kázání od boba slunce“ a budou tvrditi, že
modernímu lidstva netřeba žádných příkazů
zachovávati. To tvrdil již svého času Luther,
EIIII

sv. Anežky s beránkem. Těmito dveřmi, poněvadž
blavní portál obyčejně bývá zavřen, vstoupíme
do nádvoří, kde v budově na pravo skleněnými
dveřmi na protějšístěně viděti je veliký moderní obraz,
kterýž představuje památnou událost, jež se tu
sběhla. Zvěčnělý papež Pius IX. byl zde roku
1855 v jednom sále s mnohými kardinály a jinými
hodnostáři, když náhle podlaha sálu se prolomila
u celá společnost do sklepa se sřítila, aniž by kdo
povážiivěji byl poranén, zejména Pius IX. ani té
nejmenší pohromy neutrpěl, Na stálou památku
„šťastného“ tohoto »neštěstí« zmíněný obraz.
Konečné přicházíme k pobočnímu vchodu do
staré basiliky, kteráž ze 7. století pochází, ač zji
štěno, že již císař Konstantin nad hrobem svaté
Anežky velebný dal zbudovati chrám. — Do chrámu
sestupuje se po širokých schodech, kde na stěnách
vidíš četné starokřesťanské nápisy v tamějších
katakombách nalezené; milovník starožitností na
jediných těchto schodech celá leta mohl by stu
dovati Podivný tento vchod učiní snad v prvním
okamžení nepříznivý na tebe dojem, avšak vstupme
do svatyně samé. Nevím, jak jiným při vkročení
do tohoto chrámu se děje, mně alespoň vždy ra
dostí srdce zaplesalo, Porovnej něžný obraz 13leté
mučennice s vnitřkem této svatyně a mimovolné
zvoláš: »Ano, toť chrám důstojný svaté Anežkyl«
Svatyně ta o třech ne velikých lodích vpravdě
překvapuje svou ušlechtilou a roztomilou jedno
duchostí a prostotou — a přece právem nazvati
se může krásnou. Tak mile srovnává se celé to
její lbezné uspořádání s něžným obrazem mla
distvé mučennice|

„Nejkrásnější pak ozdobou milé naší basilsky
mimo svatostánek, kde sídlí svrchovaný Pán
nebes a země, jest ovšem tak zvaná konfese, t. j.
hrob sv. Anežky, nad nímž prostinký, ale velmi
vkusný pne se baldachýn... .. Vstupujeme do
chrámu časné z rána v den svaté Anežky; milým
čtenářům uespůsobí to žádného nepohodlí, připo
menu-li, že zapotřebí tu Časně si přivstati. V mod
litbu pobřížení ubírali jsme se s mileným spolu
bratrem ulicemi římskými, kde mimo ozvěnu našich
kroků všude hrobové panovalo ticho, avšak jak
požehnaně tato malá oběť se nám vyplatila: oba

jenž prohlásil desatero „ta stoku všeho ka
cířství a Mojžíše za nejhoršího kacíře, jenž
ještě horším jest nežli ďábel sám.“ (Řehák,
Reformace str. 212.) Tvrzení Lutherově schá
zelo odůvodnění a teprv nyaí professor Delitzech
vybrabal ze zřícenin starého Hanourabi, aby
dílo Lutherovo ubil nadobro. Protestanté vě
řili dosud bibli, jakožto slova Božímu. Does
však volá učenec Delitzsch za pochvaly vrchní
hlavy lutheranstva: „Ruku na srdce! Mimo
zjevení, jež každý člově« v nitra svém nosí,
nepotřebujeme jiného.“ Luther vymýtil z bible
celou řada knih, Delitzsch zavrhl celou bibli
Starého Zákona se vším zjevením a so všemi
předpovědmi Messiaše, Může se udržeti Nový
Zákon bez Starého? Může někdo v Ježíši
Kristu spatřovati vykupitele od hříchu, když
dědičný hřích prvních rodičů v ráji jest pouhý
výmysl babylonských wudrců? Čozbývá la
theranům ještě z toho křesťanství? Pánové,
race na srdce a pološte si otázku 8 nevěrcem
Straussem: „Jsme ještě křesťany?“

Politický přehled,
Říšská rada sešla se opět ve čtvrtek 15. ledna,

ale nedostala se hned k dennímu pcřádku. Čeští
socialisté národní a čeští agrárníci svými pilnými
návrhy zastavili stroj parlamentární. Agrárníci
chtěli nu vládě vynutit, aby při upravování nových
poměrů v průmyslu cukrovarnickém vyhověla také
přáním pěstitelů cukrovky a zrušila tak zvané
rayonování. Národní socialisté pomáhajíce agráre
níkům prováděli obstrukci z příčinryze politických.
Učastníci obstrukce, jichž bylo pouze 9, počínali
si slušně a zákonně; přes to obstrukce porušením
jednacího řádu zastavena násilně, trvajíc pouze tři
dni a dvé noci, ovšem beze všech dalších následků.
Za této obstrukce bývala síň sněmovní téměř
prázdna, zvlášť odpůrcové vládní, Jihoslované,
oposiční poslanci z Haliče a Mladočeši se tu příliš
neukazovali.

Mladočeši tentokráte vzali své pilné návrhy
s denního pořádku ve prospěch projednání cukerní
předlohy. která je pro český lid velikého významu.
V tom ohledu musí s nimi každý souhlasit; ale
touto povolností ukázali se Mladočeši v pravém
světle. Všecko jejich vystupování proti vládě jest
vlastně planým mluvením. Jak si cam ve Vídni
s nimi blahosklonně pohovoří a sliby různými
důvěřivost jejich obtočí, hned se milí páni postaví
do sluzeb vlády s blahou nadějí na vyplnění slibů,
Tak se to točí stále a proto nikam nedocházíme.

Doe 16. ledna ve schůzi posl. sněmovny po
jednal dr. Kórber o novém rakousko-uher. vyrov
nání. Soublasili s ním pouze Poláci a ústav. vel
kostatkáři. Z celé řeči vyniklo, že Maďaři naprosto
žádných ústupků neučinili, ale že domohl: se opét
toho, po čem prahli, neslevivše v ničem. To je
ona vymoženost p. Kórbrova.

přinašeli jsme nejdražší oběť mše sv. u hrobu sv,
Anežky! Opozditi se jen o půl hodinky — a říd
kého tohoto štěstí by se nám bylo nedostalo.
Posvátný hrob v ten den nesčetnými věnci a pře
krásnými kyticemi nad míru vkusně byl ozdoben,
lak blažené to byly hodiny, jež po mši svaté
v utěšené této svatyni jsem strávil čekaje na pa
mátnou slavnost svěcení beránků. Siavnost tato
odvozuje se od památného jednoho zjevení se sv.
Anežky, při němž měla vedle sebe bělostného be
ránka, obraz 'o neporušené paneaské čistoty. Od
pradávna jsou sťrážcové hrobu sv. Anežky povinní
kapitule v Lateránu každoročné jako poplatek
dodávati dva bílé oeránky, jež pak o svátku sv.
Anežky se světí, a milým čtenářům »Obnovy«
snad bude vítané, když očitý svědek o něžné této
slavnosti několika slovy se zmíní. O to. hodině
sloužil za četné asistence infulovaný opat kláštera,
jenž ve spojení jest s chrámem sv. Anežky, pon
tifikální mši svatou. Věřící pohřížení jsou při
nejdražší této oběti u vroucí modlitby, přece však
Časem pozoruješ již jakési hnutí a najednou za
slechnešv rozličných řečích 1slova: »Už je nesou l«
Netřeba bližšího vysvětlení; jednáť se o ty milé
beránky, jež po mši sv, mají býti sveceny. Pravi
delně trvá v Italii při slavné mši sv, na kůře
Gloria a Credo náramně dlouho — tenkráte ale
zdálo se nám oboje mnohem delší, nežli kdy jindy
.... Konečně... .. zraky všech obracejí se ku
sakristii, odkudž dva premovaní vyslanci kapituly
Lateránské ve dvou bílých košících nesou toužebně
čekané beránky a kladou je na oltář. — Jeden
z nich na dané instrukce pozapomenuv se ozval,
jakoby říci chtěl: »Tu tedy jsme!« Radostný
úsměv pozvruješ na všech tvářích a v nejednom
oku i slzy; je to ale také radostná, utěšená podí
vanál Hotové to panenky. Krásné věnce na hla
vičkách a sněhobílá vlna propletena rozmanitými
vkusnými pentlemi, na nichž na mnohých místech
vyšité jméno av. Anežky. Jsou ovšem zvířátka ta
dobře vycvičena, ale což aby tak některému z nich
napadlo po obvyklém svém způsobu na oltáři si
proskočiti?- Proto nožičky jejich pentlemi svá
zány. Mezi tím co pontifikant svléká mešní roucha,
pozdvihuje brzy jeden, brzy drubý hlavičku a
prohlíží si to množství světel; dle všeho se jim



Poslanecké snémovna vykonala již první čtení
cukerní předlohy. Předlobu brannou usneslí se
Mladočeši vypustiti z obstrukce; pouze poslanci
všeněmečtí chystají se proti ní provádět obstrukci.
V Uhrách sám předseda sněmovny je v čele opo
sice proti této předloze,

Konference o dobodu českonémeckou, svo=
laná na 20. leden, skončila po dvouhodinném jed
nání snad nadobro. Čechové v konferenci všichni
do poslední chvíle trvali na tom, že chtějí jednati
o dohodě. Na konec ještě ve smyslu projevu
min. předsedy dr. Kórbra chtěli zvoliti zvláštní
komitét pro poradyo jednotlivých sporných částech.
Avšak česká ústupnost rozbila se i tentokráte o
umíněnost zástupců něm. stran. Když toliž dr.
Kó8rber prohlásil, že vláda netrvá na znění svých
předloh, pronesl dr. Eppinger jménem zástupců
něm., že volba komitétu, jak si dr. Kórber přeje,
jest zbytečnou. A tu zase něm listy prohlašují
Čechy hlavními vinníky nezdaru těchto konferencí.

Česká strana agrární konala v neděli v Praze
sjezd, jehož se účastnilo na 500 rolníků a zástupců
strany,

V pruském rozpočtu žádá se 2'/, milionů
marek na odměňování a povzbuzování ném. úřed
níků a učitelů v polských částech zemé pruské,
aby ještě horlivěji pracovali na úplném potlačení
národa polského.

Německý korunní princ od 16. ledna dlí
návštěvou u carského dvora v Petrohradě.

Španělsko zbrojí na ochranu svého afrického
území proti Maroku, kdež prý panuje úplné bezvládí.

Z činnosti katol. spolků.
Z Týmiště m. ©. DneII. t. m. pořádalo

sdejší katolická jednota schůzi spojenou = poačnou
přednáškou „o protestantství v Čechách.“ ©Rozsáhlý
sál byl naplnén do posledníbo místa. Pozvaný fečník
vp. Jiří Sabula z Hradce Králové vyložil v delší
řeči, že není na správné cestě, kdo by chtěl ztotož
ňovati protestantství s husitstvím. Protestautství bylo
zásadním bojem proti Římu, co se kališnická věrouka
jeo v několika bodech od katolické lišila. Nikdy
nebyli kališníci tak vzdurnými nepřáteli Říma, jako
němečtí protestanté. Přílivem lotherství z Némec zai
čena byla církev husitská a zmatek náboženský so
ještě více rozmnožil. Po ukončení přednášky s po
chvalou přijaté se bavili členové ještě delší čas 56
lovými výstopy a mistrnou hrou na piano slečen
Morzových, jemž vzdán za jejich ochota erdečný dík.

Z Vamberka. Dne 4. ledna pořádal křest.
katol. vzděl. spolek Svornost ve Vamberku valnou
hromadu, aby z předložených zpráv posoudil činnost
minulého roku. — V přítomné době čítá spolek '63
členů. Během roku pořádal 9 schůzí výborových, 9
spolkových (z těch 2 veřejné, jeden večírek a dětem
svých členů vystrojil vánoční stromek. Přednášek bylo
10. Z časopisů hlavně odbírány: ČasovéÚvahy, Če
ská zena, Katolické Listy, Obnova, Selské Hlasy, Li
dové Listy, Naše Listy a j. Spolek súčastnil se růz
—————

to líbí, ačkoliv směle tvrditi se může, že by svo
boda byla jim milejší, než-li všecka ta sláva,
v jakéž tonou. Konečné započíná posvátný obřad
« «. . Než kam by mne to vedlo, kdybych tímto
způsobem chtěl vypravovati dále; a proto ještě
jen krátce něco o dalším osudu památných be
ránků. Ze po vykonaném svěcení při odnášení
s oltáře každý za šťastného se pokládá, kdo něžná
a posvěcená ta zvířátka může pohladiti aneb se
jich alespoň dotknouti, rozumí se samo sebou, I
já chtěl jsem projeviti jim svou spokojenost za to,
že tak hezky se chovala. Chvátám s kůru, odkudž
vše mohl jsem pohodlně přehlédnouti, do kostela,
tu však k žalu svému slyším: +Sono gia partiti
al Vaticano« — již odjeli do Vatikánu. — Hned
po svěcení odvážejí se totiž milí beránkové do
Vatikánu, kde sv. Otci odevzdávají se v dar; sv,
Otec odesílá je do jednoho kláštera jeptišek na
ošetřování. V pašiovém týdnu se stříhají, z vlny
pak, kteráž ihned se zpracuje, zhotovují se tak
zvaná pallia, roucha to na způsob štoly, jež
v předvečer svátku sv. Petra a Pavla sv, Otec
světí, načež ukládají se do zvláštní nádoby v kon
fesi (na hrobě) sv. Petra; konečně udílí sv, Otec
roucha tato patriarchům, arcibiskupům a někdy
výminkou jako zvláštní vyznamenání i biskupům.
Propůjčením pallia udílí sv. Otec vyznamsnaným
hodnostářům vyšší moc, nežli jest moc biskupská,
jež jaksi od hrobu knížete Apoštolského vychází.
A tak slavnost sv. Anežky — abych snad již
trochu rozvláčné líčení zakončil, ve spojení stojí
s jedním z nejvyšších církevních vyznamenání.

Pro nás pak všecky kéž zůstane sv, Anežka
povždy líbezným předmětem něžné úcty a ten
bělostný beránek po boku jejím nechať stále zvé
stuje nám nehynoucí, nebeskou cenu nevinnosti
a čistoty srdce, kterážto andělská nevinnost ve
spojení s neohroženou stetečností u vyznávání
víry v Ježíše Krista hlavní jest příčinou, že sv,
Anežka nejen v Římě, ale po veškerém okršku
zemském mezi věřícími tak vroucně se ctía vzývá.

tá) BZ“

ných manifestačních | průvodů
hromadně sv. svátosti a staral se o rozšíření
katol. tisku i uvědomění. Na růžích za to uatláno
neměl. Byloť hrozeno odpadem ke starokatoliciema,
denuncováno c. k, hejtmanství, ano i žaloba plná
emyšlének podána ndp. biskupovi, Přes tyto však a
jiné nízké útoky přenesl se spolek klidně dál a dočkal
se ve mnohém již v krátké době minulé skvělého
sadostučinění a může všem svým odpůrcům ukázati,
že jen věc maje na zřeteli proti nízkým útokům za

Bat se velikomyslně a skoušku obstál čestně. Zdařl

Z BRomova. Dne 6. ledna t. r. konal zdejší

katolický epolek „Rovnost“ svou řádnou valnou hromadu. Předseda vp. Fr. Opřátko zahájil echůzi a
srdečnými slovy avítal přítomné. Byli nejen členové
hojně zastoupení, ale i mnoho pozvaných hostí a
zvláště žen bylo viděti. Milou a poutavou přednáškou
„0 alkobolisma“ poučil a pobavil nás p. K. Bláha,
katecheta. O významu epolka našeho věcně promluvil
a ku přistapování za členy vyzval přítomné p. Anč.
Pátek, mistr trahlářeký. Po předsevzaté volbě zůstalo
skoro vše při starém pořádku. Kéž by jen hojně členů
přistapovalo a přednášky sledovalo, aby vzkvétal
spolek uvnitř i zevně, Zdaf Bůh!

Z Červeného Kostelce. ČinnostJednoty
v novém roce 1903 zabájena byla zábavným večírkem,
pořádaným 6. ledna ve spolkové místnosti. Byl pozrán
dp. Alois Svojsík, kaplan z Prahy, aby obohatil ve
čírek přednáškou „o své cestě po severní Africe a gev.
Americe“. Řečník poutavě líčil všechny podrobnosti
své cesty po sev. Africe, po té po sev. Americe, ži
vými barvamní pod.| cestu po moři, dojmy z měst,
která navštívil, vylíčil kultarní život v Alžíraku a
v Maroku, světlé i stinné stránky života amerického,
zvl. pak život amer. našich krajanů-Čechů. Přednáška
líbila se všem četným posluchačům, k čemuž přispělo
jednak zajímavé thema, jednak živý přednes řečníkův.
Ostatní čas vyplněn zpěvy, solovými výstupy a hudbou.
Jednota vzdává srdečné: Zaplať P. Bůh dp. Svojsíkovi,
který nedbaje námahy tak příjemný večírek jí při
pravil. — Dne 11. t. m. konána měsíční členská schůze
s přednáškou dp. předsedy Fr. Prudiče „o pravém a
nepravém vlastenectví“. Z dějin křesťanských, hlavně
ze života av. Ludmily a sv. Václava vyvozeny zásady
pravého vlastenectví: zbožnost, sebevzdělání, obětavá
láska k bližnímu, sebezápor a odříkání ve prospěch
vlasti. Patriotism pravý nespočívá ve vyhledávání válek
a v zášti proti jiným národům. Za Karla IV. národ
náš se nejvíce povznesl, doba pozdější přinesla bratro
vražedné boje a pustošení vlasti. Dále pojednáno o
moderním vlastenectví, které staví na Základě mimo
náboženském. Kde není lásky k Bohu, nemůže být
lásky obětavé k bližnímu, lásky obětavé k vlasti;
proto též dnes tolik fangličkářatví, frásí, sobectvíi
záští a tříštění sil. Nezn: duše české, kdo jí nábo
ženství béře! — Po různých návrzích vybídnuti pří
tomní, aby s větším zájmem účastnili ee schůzí členských
a povzbadili i drahých, aby Jednota v novém roce
prospěšně pokračovala. Zdař Bůh!

Z Pardable. Ve zdejší Jednotě katol. mužů
a jinochů dne 1. února t. r. ve 4 hod. odpol. před
náší p. J. Urban, starosta Všeodborového sdružení
v Hradci Králové.

církevních, přijal

Zprávy místní a z kraje,
Dary. Jednotě katol. tovaryšů v Hradci Krá

lové daroval J. M. ndp. kapitnlární vikoř dr. Alois
Frýdek 40 K a cyrillské jednotě 10 K. Zaplsť Pán
Bůb!

Vzdělavací a podpůrný spolek kř.
soe. paní a dívek v Hradci Králové
pořádá v neděli dne 25. ledna b. r. voselohru
„Růžová pouta“ od Ant. Lokaye. Předprodej lístků
v Adalbertinu č. dveří 1. Začátek o 7. hod. večer.

Ze Všeodbor. adružení v Hradci
Králové. Schůze užšího výbora ústředního. Pří
tomní: st. Urban, Lněnička, Zoubek, Jenšovský,
Anarlík, Pochmon. Podpory dostali: Z Hradce Král.:
St. Lněnička nemoc. pod. 8 K, Fr. Škarýd mim. pod.
3 K. Z H. Jelení: Fr. Schejbal nem. pod. 8 K, Jos.
Valenta dod. pod.'v nezam. 456 K. Bar. Škeříkova
z Litomyšle nem. podp. 8 K Jos. Kábrt z Náchoda
nem. podp. 7-71 K. Jos. Sviták z Čáslavě nem podp.
5-70 K. — Noví členové: Praha: vdp. dr. Rad. Hor
ský III. tř., vdp. Tomáš Škrdle III. tř. Paraík: Karel
Šumpík, barvíř II., Fr. Rybka, tkadlec [., Al. Rybka,
tkadlec I., Ant. Voleský, tkadlec, Jos. Dvořáček, pekař
JII. Rychnov: Ant. Růcker, zámečník I., Vojt. Nezme
škal, topič [. Kr. Vinohrady: Ferd. Dufek, obch. sluha
III., Karel Pavlát I., Joa. Mayer, pomocník ozdob. III.,
Jos. Petrák, stakatér I, Karel Novák, vlásenkář I.,
Josefa Helmichová, manželka dělníka II., Frant. Kli
not, mistr ob. I. Polná: Jos. Vítek, tkal. mistr III.,
Leop. Polák, holič II. Čáslav: vp. Ot. Semerád III.,
Jos. Musil, obuvník I, Mýto a Zb.: Jan Sefzig, obav
ník I[. N. Město: Václ. Škoda, tkadlec II. Hora Kutná:
Anna Zuzová, švadlena II., Aloisie Křížkova, dělnice
z tabák. továrny III., Jos. Matlach, dělník z tabák.
továrny III. — Odbočky se ještě upozorňují, aby 25.
ledna v neděli neopomenoli vyslati na valnou schůzi
své delegáty, kteří nechť s sebou přinesou k revisi
pokladniční knihy odboček.

Mistní odbor České společnosti ná
rodohospodářské « Hradci Králové pořádá
v neděli 25. ledna ve 2 hodiny odpol. ve velké síni
Obchodní akademie přednášku disponenta p. Pátka:
„Obrana českého národního majetku v ústavech pe
něžních proti ztrátám vůbec a defraudacím zvláště.“

Spořitelna Kralohradecká oznamuje,
že podle osnesení výboru se dne 21. ledna t. r. De
bude se počínajíc 1. únorem t. r. vůbec v neděli
úřadovati.

Neeltelmest. Leckdos už v Hradci Králové
pochotnával sí ua žabím stehénka, ale nepomyslil ui,
co ubobá žabí bavéť pro tato pochontku musí vy
trpět. V okolí Hradce živí se dosti lidu cbytánie
šab za vlažného počasí zimního a jarního. ©Chycená
žába krátce v půlí se přeřízne, zadní část hodí se
do koše a předek na zem. Že ubohé zvíře na zemi
ještě několik bodin se trápí, při tuhém životě žabím
samozřejmé. Proto ať labožoíkům chutné sousto
v ústech nezbořkne|

Host = lacimého kraje. Do jednoho
zdejšího hostince zavítal jistý obavník z N. Hradce
Kr. u poračiv si jídla, pití a k tomu doutníky, po

Vzácný
host uživ všeho do aytosti, zkoumavě měřil dvéře,
jak by se nepozorovaně dostal ven. Ale čiperný
sklepník upozornil hosta na ulici, že zapomněl vy
rovnati účet. Že však kapsa jeho byla prázdna, vy
platí mu jiní jinak.

Vojenský komcert kapelypěš.plukuč.4x.
pořádán jest v neděli 25. ledna o 7. hod. večer v ho
telu „Merkar“.

Eman. Ondříček podruhé v Hradel
Králové. Na základě velkého úspéchu při prvním
koncertě v Hradci Králové rozhodl se mladistvý
mistr uepořádati drahý koncert a to za spoluúčinko
vání velkého orchestra pěš. pl. č. 36, spolu e klavír
ním virtuosem p. Leonem Kestenbergem, po případě
též i s koncertní pěvkyní, chotí pražského edvokáta
p. JUDra. A. Jeřábka, bez zvýšení cen. Mimo jiné má
býti provedenDrofákůvbouslovýkoncerts průvodem
orchestra. Bližší zprávy přineseme příště,

Na vánoční stromek chudých dítek
hlachončmých v Radolfinu přispěli:
P. T. 20 K + Jeho Milost ndp. biskup Edvard Jan
Brynych, tu K Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové,
po 6 K: Vedp. kapitaláraí vikář Dr. Alois Frýdek,
vedp. kanovník Frant. Fiala, p. vicepresident Kvěch,
p. ©. k. místodrž, rada Steiafeld, p. dr. Ulrich, měšťa
nosta, pí. Augast Urbanová. Po 5 K: p. Josef Mo
rávek, hotelier a p. Collino. 4 K:* vedp. M. Musil,
děkan. Po 2 K: pp. a ppí. Okenfus, president, Pirchan,
kanovník Antonín Pogerth, dr. Ruth, dr. Czurba, dr.
Šimek, Matouš, dr. Scheiner, Mattuš, Zelner, Draslar,
Ant. Spora, Antonín Sluka, J. E. Durchánek, Antonín
Petrof, dr. Tansik, dr. Procházka, Karel Hubáček,
Sommer, B. Weis, Božena Franková, Pilnáček, Ant.
Šabrt, Ai. Janečková, Marie Špalková, Karel Richter,
V. Javůrek, M. Píšová, p. Honke, Jan Javůrek, Lábler,
Jos. Fránkl, Voleníková, Frant. Součková, Tolmanová,
Heřma Šaatrůčková, ctih. školské sestry, řed. Sekera,
Marie Svobodová, Vil. Plesnivá, Jul. Pátková, Aug.
Pokorná, Cecilie Strnadová, Anna Holečková, Marie
Krašvicová, Jan Pátek, Josef Šolc, Weinhengrst, Josef
Novák, c. k. řiditel, Helena Branžovská, Emilie Stein
manová, Robert Schmidt, M. Schulzová; po 1 K pp.
a ppí.: Mrhálek, Fischer, Viewegh, Svoboda, Nermath,
Srp, Lendecke, Petřík, Bartheldy, Křikava, Hochmau,
z Isakoviezů, dr. Domabyl, prelát Suchánek, dr. No
votný, dr. Hejči, Jar. Havelka, dp. Frůhbaner, Rich.
Černý, Orel, Sahula, Jarkovič, dr. Rsyl, Tondl, dr.
Fr.Šalc, Ant Hrubý, kanovník dr. Soukup, kanovník
Barták, Pospíšil, dr. Hrouzek, Vacek, Veverka, dr.
Jindra, dr. Janatka, dr. Musil, dr. Hubáček, J. Bozděch,
dr. Hodoval, Arelt, kanovník Fr, Hampl, dr. Tvrzský,
V. Bouček, Bergr, A. Singer, Aug Malá, R. Heliwich,
Fanny Riemrova, J. Nebeský, Sterndler, Jan Uher, A.
Šteffková, Jiud. Jelínek, Hanuš, Gergurič, M. Růžič
ková, Cnradimský, Karel Popper, Jan Dvořáček, Fr.
Holatová, G. Stoin, Nepořený, dr. Ippen, Trapp, Pe
tříček, Jan Klumpar, Krist. Dvořáčková, Rudolfová,
Jan Dnnovský, A H. Lhota, Brtnická, Fr. Lexa, Fr.
Koutníková, An. Stejskalová, M. Hrušková, E. Jiříková,
M. Kulířová, M. Faltová, Marie Batková, J. Košťál,
Aug. Novotný, Em. Racková, Jan Riedl, V. Formánek,
H. Česák, K. Stěpánský, Ant. Pazourkova, Fr. Černý,
Taussig, Russ, Stein. Dále darovali: pp. Paldus £
Pour 6 šátků v ceně 6 K, p. Bergman 3 páry punčoch
za 3 K, pí. Julie Ganzová 4 šátky za 2 K, p. Jirásek
5 šátků za z K, p. Fischer 3 páry rakavic za 2 K,
p. Zeiner 4 čepce za 2 K.

Východočeská výstava v Pardabi
cích r. 1903. Aby výstava tato co možnonej
úplněji obeslána byla, rovněž i za příčinou zjednodu
šení rozsáhlé již agendy ustavují se v nejčelnějších
městech českého východu místní výstavní výbory.
Nyní jsou již v Chrudimi, Vys. Mýtě, Holicích, Hlin
sku, Humpolci, Dobrušce a Opočně. Zástupcové těchto
výborů budou nyní též za účelem jednotného postupu
do nejdůležitějších schůzí výstavního výboru zváni.
— Schůze interessentů odbývati se budou v době
nejbližší též v Humpolci, České Skalici, Chotěboři,
Dašicích a v Opočně, na které dostaví so tóž zá
stapcové ústředního výboru. — Do 1. ledna došlo
výstavní kanceláře již téméř 400 přihlášek, mezi nimi
celá řada našich největších závodů průmyslových. —
Dne 6. ledna konala 8e v Pardubicích schůze zástupců
Jesních správ z východ. Čech, na které se jednalo o
napořádání výstavy lesnické a 8 ní touvisícího prů
myslu. — Technologické museum, které vůbec výstavu
tuto účinně podporaje, slíbilo uspořádati ústřední
výstavu prací učňů na jiných výstavách již vyzname
naných. — Ježto doba ku přihláškám stanovená zna
čně pokročila, upozorňujeme všechny ty, kdož výstavu
obeslati míní, aby co nejdříve se přihlásili a tím
sobě místo co nejpříznivější pojistili. — Výkonný
výbor učiní jisté výhody oněm vystavovatelům, jichž
výrobky mají zvláštní důležitost pro podnik výstavní,
rovněž i všem exposicím veřejných ústavů a jiných
všeobecně důležitých korporací. — Školství, učebné
pomůcky a předměty nméní výtvarného jsou od po
platka vůbec osvobozeny.

Z Kměšle. Politický klub křesťansko-sociál.
ro okres Král. Městecký v Kněžicích konal dne 18,
edna t. r. avou III. řádnou valnou hromada spojenou

s přednáškou vct. pana Hynka Buriana, řiditele hosp.
školy v Novém Bydžově. Ve velmi poučné přednášce
své poukázal pan řiditel na to, že břemena, která



rolníkovi vznikají placením daní a různých přirážek,
dosabojí již takové výše, že poznenáhla stráví nepa
troý výtěžek jeho z polí.Zvláště u větších měst, kde
všechen lid i venkovský hrne se do továren, následkem
čehož nil pracovních jest veliký nedostatek, při větším
hospodářství rolník pole svá nemůže ani řádně vzdě
lati a chce-li je přece vzdělávati, že ušitka z nich
po zaplacení daní nemá žádného. Vázne-li k tomu na
statku jeho nějaký dlah — co mu zbývá? Stihne-li
úrodu jeho nějaká pobroma — z čeho může býti živ?
Poněvadž však velkou spotřebou ceny mara a produktů
z něho stoupají a přirozeně stoupati musejí, chov
dobytka jak hovězího, tak i vepřového, ano i drůbeže
má budoucnost! Již nyní často slýcháme od rolníků:
„Kdybych si nepomohl chovem dobytka, pole mě ani
nevyživíl“ Proio vybízí pan řiditel k tomu, aby si
rolnictvo bledělo více chovu dobytka a to nejprvé
tak, aby mu více péčea ošetřování bylo věnováno.
Poukezoje i na chyby, jichž se hospodáři při tom
dopouštějí, blavně na nedostatečné chlévy, na nečistotu,
nedostatek světla a jiné vady jejích. Tak nemůže se
dobytek ani řádně vyvinouti, ani užitek nésti takový,
jaký by jistě nesl, kdyby více péče mu bylo věnováno!
Tak vzrostl by u nás výtěžek mléka i másla a nemu
nelo by se k nám dovážeti i z ciziny, nemuselo by se
připravovati uměle (margarin.) Vzrostl by i chov do
bytka vepřového, a nemuseli bychom ročně vydávati
do Uher, Polska i Haliče až 69 mil. zlatých! Vez
měme si příklad z hospodářů ku. př. v Dáceku, kteří
následkem intensivního chovu hovězího dobytko do
vážejí mléko i do Londýua a Paříže, masem pak vše
Jikým a různě připravovaným (zásobují) opatřají
zvláště Hamburk a lodi, jež se tam zásobají. Toho
všeho bylo by lze docíliti i u nás! Věnovati chova
dobytka náležitou péči, postarati se o ušlechtilů a
užitečná plemena a užitek se zmnobonásobí! Dále
poukazuje pan řiditel i na různé nemoce, které nejvíce
špatným opatřováním u dobytka vznikají. Upozorňuje
i na kostní moučku, která nejvíce přispívá k vývinu
kostí u zvířat, ka konci pak vybízí přítomné rolníky,
aby si chovu dobytka více a lépe hleděli, ten že při
nynějších levných cenách obilí i všech produktů ze
měděletví dosud nejvíce vynáší!

Z Kroumé. Kritický duch pana Sádka zná
nejtajnější hnutí katolíckého klerikalismu, možná, že
právě pro tuto velikou pozornost nám věnovanou ne
vidí všelikých nežitů ve straně vlastní, anebo se je
vůbec léčiti ostýchá, a to je tím horší postavení. A
tak pod samými okny jednostranně bdélého strážce
ss připravuje událost, jež ho příliš nepotěší. Dlouhou
doba bledali evangelíci šikovného pastora pro obec
Krounoo, jako by ani nevěděli, že si pan Sádek po
tak perné práci s katolictvem tuké lepšího sousta za
slouží, než jaké mu je skytáno v Ranné. Choceňský
p. senior již při uprázdnění fary v Proseči se ukázal
jaksi málo vděčným horlirému hbarcovníku za čest
evangelictva. Fara v Proseči jest výnosnější než všecky
evangelické fary z okolí. Proč by tedy měl dávati
přednost záslubám před přirozenou láskou otcovskou?
Proto ae postaral o to, aby evangelíci Prosečtí dostali
za dachovního sprévce jeho mladého syna, který právě
po studiích čekal na úřední praxi. Pětadvacetiletému
kazateli dána přednost před tak horlivým apoštolem
kalvínské reformacez Ranné, Ani nyní nenalezl přední
reformátor Českého východu milost před očima Cho
ceňského pána. Konkurs na faru Krounskou končil 16.
listopadu minnlého roku. Hlásili se zdatní bojovníci
z českého výcbodu, ale marně. Chboceňekýarcipastýř
druhého syna již k zadání nemá. Proto až ze Vsetína
na Moravě se ubírá přea hory a strmé stráně do Čes
kého východu mladík sotva čtyřiadvacetiletý, aby símě
nasbírané ua lazích Švýcarských zasíval rakou umělou
v srdce evangelického sbora v Króuné, který čítá asi
tři tisíce duší. Pan Šádek ovšem musí položiti dlaň
na ústa a jen tajně vzdychnouti: „Tos ty, Pano
Choceňský, učinil1“ — K tomato dopisu si dovolujeme
projeviti mínění, že snad Choceňský pan senior není
tolik všemohoucí, aby mohl prosaditi vždy vůli vlastní.
Ale to jest jisto, že si evangelické presbyterstvo rádo
potrpí na fešného, mladého kazatele, který mluví
pěkně a „dá si ve všem říci.“ Co jiného od něho po
třebují, než hladká, krásná slova, která by jim mile
v sluch zaznívala a — nikoho neroztrpčovala. Pan
Sádek, jako starší pán, by přece nechtěl být pastýřem
na provázku vedeným a jeho vystoupení se též příliš
nezamlouvá; proto raději mladíka s fešnou postavou
a krasořečnickými ústy; aprávu církve si již obstarají
evangaličtí velmoži podle svého. Snad by pak dokonce
panu Sádkovi pří lepším blahobytu a větší pastorální
práci péro rezavělo a toho si nepřeje žádný evangelík
rozohněný svatým bojem protikatolickým. — A ještě
se nám píše z Krouné: Stále a stále se číní narážka
na sv. církev katolickon, chrámy Páně a pod., jak
velké mají jmění, ale žida neb evangelíka, kdyby měl
sobe víc, žádný sociální demokrat ani si nevšimne.
Zkušenost tomu nasvědčaje i v naší ubohé obci.
V polovici září zemřel zdejší evang. farář p. Opočenský,
který na zdejší kolatuře působil asi 25 let a zanechal
dle doslechu jmění na 80.000 zl. Tážeme se ubohého
zdejšího lidu evangelického, kolik tak asi měl, když
se svou manželkou v Krouné se usadil a jakým způ
sobem obnos ten nabyl? Paní farářova obdržela na
svoji žádost od zdejšího fondu nábož. evangel. 400 K,
aby mohla „chudákovi“ vystrojit pohřeb a z říše
německé se jí podpory též dostalo. Platy do zdejšího
fondu evangelického jsou značné, Kdyby takové pla
cení dálo ue na faře katolické, to by zajisté židoveké
„Červánky“ nebo „Právo Lida“ psaly o tom celé ro
mány, jaký je farář vydřiduch, jaké má jmění; ale
zatím ani muk, třeba že máme u nás několik, kteří
„Červánky“ a „Právo Lida“ odbírají. Od pohřbu p.
Opočenskébo jezdí sem každou neděli kazatelé,
z nichž si vybírají, ale dosud tak neučinili, neb prý
žádný nekáže jak oui si přejí. Tak ku př. jistý farář
minulou neděli jim radil, aby si dali do kostela kříž
třeba bez Těla Pána Ježíše, že každý člověk má ně

jeký kříž a pěkně kázal o Panně Marií. Již semnesmí ani přijít; takou rebelii zde učinit, kříž a Pannu
Marii! To by tak scházelo! Proslýchá se, že zde
v neděli bude míti kázání „Šebesta“, jakýsi kazatel
z Moravy.

Z Čáslavě. Tonome vplosich a schůsích.Plesy letos ale nějak se nedaří. Pánům pořadatelům
jde blava kolem z čísel vydání, proti nimě čísla příjmů
sou velmi velice hubená, Na všech stranách jeden

stesk na málo peněz.Jestli jde hlava kolem pořada
telům plesů, jde ještě více pořadatelům schůzí. Roz
mábá we nějak tuze radikalismus v řadách našeho
živnostenstva. Je nespokojeno, naříká na bídné po
měry a domnívá se, že je vyléčí nové volby. Mezi
živnostenstvem pozoruje so nápadný sklon k intencím
sociální demokracie. Je zvláštní, še vedoucí krahy si

diva! Toho, co má naše město držeti — kasárnictví,
využitkaje soosední Kutná Hora. Záložníci, kteří do
města přinesou nějaký groš, jdou do Kutné Hory a
nám zbývá tu jenom pěkná podívaná na dlouhé řady
prázdných kapes. — Chvály hodnou snahu projevily
dámské kraby. Sonatředily se v dobročinný spolek,
který vzali za účel nasycování chndé mládeže v zimních
měsících. „Zaplat Bůh“ maličkých budiž jim odměnoal

Ze Žlebů Slavnostnídnové knížecíaplynalí,
ale památka na ně má býti každoročně připomínána
obdarováním zasloužilých dělníků a služebníků v zá
vodech a dvorech knížecích. Podobně na chadé má
býti pamatováno každého roku. Ukázala ae ta knížecí
rodina opět jako rodina pravých šlechticů rodem,
duchem i srdcem. — 37. ledna bude konán ve Vídni
sňatek nejstarší princezny s princem Croyem. — Péčí
vdp. vikáře Antonína Schreibra a obětavostí osadníků
dostalo se chrámu na zimní dobu koberců z vláken
kokosových, jež dodala chvalně známá továrna pana
Novotného v Týništi, Koberce jsou velmi proktické.
Návětěvníci chráma libují si, že od nohou není cítiti
pražádného chladu. Jsou lepší než podlaha dřevená.—
Minulých dnů postižen byl smrtelným úrazem dělník
ve zdejším cukrovaru A. Muňa, zaměstoaný v nově
postavené kostnárně. Neopatrností dělníků roztříštil
se jeden z kotoučů centrifogy a kos železa přerazilo
nešťastného dělníka téměř vejpůl. Rodem Polák nalezl
emrt daleko od své vlastí.

Z Kutné Hory. Minalejsme oznámili,jak
se naše město baví. Aby nebylo smutno nadále, po
staral se p. Domočil, který, maje dosti útoků proti
osobě své se strany některých „přátel“ podnikaných,
posvítil si na vše zvláštním letákem, který dal roz
hoditi po našem městě a v němž otvírá oči těm,
kterým byly dosavad uměle zavírány. — Otcové naši
mají větší štěstí než p. Kórber, už mají rozpočet pod
střechou — schválený. Redakce zdejšího orgánu pou
žila té příležitosti, aby se otřela o tento list. Patrně
chtěla tím zamarkýrovati vlastní nespokojenost e jistým
odvětvím hospodářství obecního, kterou nemůže dáti
na jevo jinak. Přejeme jí té radosti. — Do čtyř mě
síců má zbavena býti Kutná Hora snad navždy svého
jména, města horního, stříbronosného. Dolování bude
úplně zastaveno. To, do čeho se takové naděje sklá
daly, je pohřbeno. Nepomobou ani obrněné protesty.
— Hřbitov u Všech svatých jest již o značnou část
rozšířen a úprava této části dokonána. Na nové části
bude lze zakoupiti hrobky ve skále tesané, jež obec
dala zhotoviti.

Důvěřivosť našeho venkova. Říká00:
„sedláček vychytralý ptáček“, ale platí-li to snad někde
a někdy, ne vždycky a všude. Dobře to musil odkou
kati prohnaný evětoběžník Čeněk Šourek z Chlumu
(okr. Uhlířsko-Janovický), který ai vymyslil v maso

pá zvláštní sport —šiditi rolníky ovozíky a koně.edávno provedl to v Chlístovicích u Kotné Hory a
brzy po té ve Lhotě u Chradimě. Přijde do statku,
vydává se za čeledína biedajícího službu a když ho
hospodář přijme, prosí, aby mu půjčil vozík a koně,
že si dojede pro šaty. Zatím ale jede do nejbliššího
místa, koně prodá, vozík zastaví a jde dále. Upozor
ňujeme na to Dnes v nouzi o čeleď hospodář je rád,
přijde-li čeledín, ale důvěřovati každému se nevyplatí.

urek je hledanou osobou četnictvem.

| Z Polabí. Kraté mrazy zimy letošní měly
velice neblahý účinek na naše neupravené toky híční.
Utvořením se až na 70 cm. silného ledu utrpěly
v přední řadě ryby, které následkem nedostatku vody
a přístapu vzduchu v nesčetném množství zahynuly.
Áno, vpravdě říci můžeme,že to byla hotová pohro.ua
pro naši zvířenn vodní beztoho dosti sporou. Však
větší zlo dostavilo se po pradkém tání, kdy se při
brnuly přívaly velkých vod z nenpravených přítoků
nesouce 8 sebou množetví velikých ker ledových, které,
dravým proudem hnány jsouce, hned ničily vše, co jim
v cestě stálo aneb utvoříce nehybné hráze vzedmoly
voda tak, že zaplavila široce půdy zemědělského
obyvatelstva poříčního. Zejména na stř. Labi rozká
cenýživel—voda—zčástizměněnývohromnéknsyle
dové, z úsobil škody nezměrné. Dávno tomu již, co
tak bědný pobled neposkytovalo v měsících letních
krásnou zelení se bonosící pobřeží stř. Labe. Hájení
a břehy utrhány, prutiny polámány, stromy mladší
zlámánya starší silněpoškozeny,strhánapolea Inka
nesou zřejmé stopy řádění ledů a poslední záplavy
labské vůbec. Veliká škoda způsobená jest i na vodních
stavbách a komunikacích, tak že bude místy zapotřebí
velikého nákladu na opětnou jejich restaaraci. Výbor
Středolabského komitétu věren jsa záměrům spolku
předsevzal wobě škody tyto vyšetřiti a dáty těchto

sebranými „Porolaným činitelům ukázati, že, nemají-li se tak hrozné katastrofy, jež majetek přičinli
vého obyvatelstva atředolabského v nivec uvádějí, opa
kovati, Jest nutno postarati se záhy o brzkou ná
prava — účelnou regulací a kanalisací atř. Labe. Za
ton příčinou rozeslany všem okr. výborům zvláštní
kvestionáře, jež budou těmito městům a obcím po
labským dodány k vyplnění dáty o škodách, ješ po
slední záplava tato v jich obvodu říčním způsobila.
Nemůžeme jinak, než vřele se přimlouvati, by akce
tato „Středolabským komitétem“ podniknutá nalezla
v kruzích interessentů plného porozumění a aby byle
všemi postišenými co nejsvědomitěji a nejúplněji pro
vedena. O výsledku jejím podána bude avým časem
jak v časopise „Střední Labe upravené a uplavněné“,
tak i v listu našem obšírná zpráva.

TSĚŠCÁNT

si L? Pohrobní vzpo

Veliký biskup. site s%S nejdp. biskupa
Brynycha s podobiznou zesnulého. Píše
dr.Fr. Reyl. Právě vyšlo
jako 1. číslo »Časových Úvah« ročníku
VII. Stran 32, cena 8 h. Při hromadných
objednávkách až 50 procent slevy. Dou
fáme, že si každý katolík opatří toho času
jediný zvlášť vydaný životopis. veli
kého biskupa. Objednávky vyřídí obratem
administrace „Časových Úvak“
v Hradci Králové.

Různé zprávy.

V PRAZE „OBNOVU«
se dostati ve knihkupeciví p. Františka Hovorky
aŽitné ulicia vprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

Zepovězený čas. Ve 2. čísle Obnovyze
dne 9. ledna t. r. trpce stěžuje si jeden pan farář
na zlořád, še taneční zábavy odbývány jsou v nepa
třičný čas — v jeho osadě totiž letos 4. a 6.
ledna. Ku konci má pan pisatel za to, te by bylo
nejlépe, kdyby nejvyšší autoritou církve dekret Tri
dentský byl pozměněn a sice v tom smyela, že by
tempus clansam končil již Hodem Božím vánočním a
velkonočním. Prostředek tento byl by ovšem velice
pohodlný, zda by ale církev tím čeho získala, nevím.
Předně tážu 88: co by nám na konec z církevních
přikázání ještě zbylo? První a drahé závisíbeztoho
jiš jen na dobré vůli a mnohbo-lité dobré vůle jest,
či jak se to přikázání plní, vidíme v továrnách,
v panských dvorech, na poli i v lese, ve městecha
ve vesnicích. Zasvácených svátků, zdá se, jako by jíž
ani nebylo. A co nám zbylo z neděle, víme také Bo
hužel všichni. Podle analogie musela by tudíž církevní
autorita i tady říci: „Naže, popustíme a — zasvěcené
svátky zrašíme nadobro. Počítal p. pisatel i 8 tonto
možností? — Z přikázánítřetíhojest již tolik výminek,
že bezmála (mimo farní a klášterní dům) nebude
nikoho, kdo by se postil a kolik jich vykoná povin
nost přikázání čtvrtého, víme všichni z vlastní zku

šenosti — a teď ještě má se slevit z přikázání 0sledního? Bylo by to k užitku? Pocbybuju. Teď
aspoň vědí lidé, že je to jejich povinností, hlava
církve poslechnouti a neposlechnon-li, že 8edopouštějí
hříchu « tím aspoň trocha ještě zůstává mezi lidem
— vědomí o autoritě církve. Těmi ustavičnými —
řekněme až přílišnými výminkami ochraňuje 80 sice
jednotlivec před hříchem, ze to ale váeobecnost, totiž
církev sama — trpí. Za druhé ptám se: Kdo ručí za
to, kdyby skutečně církev povolila, jak si toho pan
pisatel přeje, že pak se páni pořadatelé zábav s tím
ústapkem spokojí? Což, když jim napadne, že by se
to na Boží hod také pěkně tancovalo a sice ještě
pěkněji než na 8v. Štěpána nebo no pondělí velika
noční, poněvadž by se mohli ten drahý den docela
pohodlné vyspati a nezameškají proto žádné práce?
Zda by pak nebyla církev zase nucena povoliti a
říci: nuže, necháme toho docela a dělejte si co a jak
chcete, vy páni, na vesnicích zrovna tak, jsko si již
dělají velicí páni ve městech? Dost možná, že by to
netrvalo dlouho a — došlo by to k těmto koncům.
Neboť kdo povolí jednou, povolí i podruhé a při
jídle roste, jak známo, chuť. Myslím tudíž, če si to
asi církevní autorita dobře rozmyslí! — V mnohé obci
by se dalo nepleše oné předejíti jiným způsobem.
Oznámím jak. Když jsem před lety přišel za faráře
do jedné osady, našel jsem tam zrovna týž nez ůsob,
o němž pan pisatel se zmiňoje. Abych tomu zabránil,
došel jsem k pánům hostinským, kde se plesy odbý
valy. Byli dva; v jednom hostinci byl sál, ve drahém
tančilo se v šenkovně. Vyložil jsem oběma, oč nejedná
a prosil jsem je, aby mi k zamezení toho zlozvyku
podali pomocné ruky. Sál taneční jsem najal já sám,
zaplativ povinný poplatek hostinskému (byl nájemcem
hostince) a druhý pan hostinský slíbil ochotně, ža
tančiti nedovolí. A ble! Z počátku se pání pořadatelé

lesů trochu durdili, ale vidoace nezbytí — spo
kojiti se též a — zlořádpřestal.—Aještějednane
plecha ta byla a sice obyčejná dupanda na masopustní
úterý večer;muzikahrála dlouhopřespůlnoca když
jiní šli na popelec,hrabalse mnohýteprvez hospody
domů. Zaprosil jsem tudíž budebníky a pozval je
všechny (je jich 14) na masopustní úterý do fary,
kdež jrem je pobostil; poseděli až k půlnoci,pak šli
páni hudebníci spokojení domů a já rovněž spokojen
šel spát a to dělám rok od roku a — mám pokoj.
O popelci nikdo už z hospody nevrávorá. Prosím, aby
pan pisatel přemýšlel, zda by aa ten či onen způsob
nedalo se to apraviti také v jeho osadě.

(7) Vliv mamželství ma mravnost!
Dr. Břet. Fonstka ve svém článku „Vliv dnešní mo
nogamie na mravnost“ (Česká mysl 1 str. 26.) píše:
Kriminalita ženatých jeví se menší než svobodných a
to ve všech stupních věkových, vyjmouc kategorii
časně čenatých (mezi 18—25 rokem). Číselným obráz
kem znázorněn jeví se poměr takto: Na 100 odsouze
ných (resp. obžalovaných) mužekého pohlaví připadlo
pro zločin a přestupek odsouzených:

v Německu| v Rakousku ve Francii

(1888—98) (1881—7) — (1879—88)
svobodných| 655-8, 684%, 5040,
ženatých 4ve“, 89-89, 8609,

zvedesých ) 20% 230, 09s



„Ještě lepšího obrazu nebudeme, srovnáme-li zločinnost
jednotlivých kategorií věkových. Kdežto v období vě
kovém od 18—38 roků dopouštějí se ženatí více zlo
činů, od 26. roku mění se poměr a je pro ženaté
stoupajícím věkem všdy příznivější, až v období 40—
50 let je rozdíl pro svobodné nejnepříznivějším (22067
svobod. oduouzenců proti 14878 ženatým na 100.000
osob každé kategorie). Také kriminalita vdorců od
30—60 let je zoačně vyšší neš u ostatních civilních
stevů. Ženatí více šetří majetku blišního, za to uchy
lojí se k prostředkům méně nebezpečným, méně za
stonpeni jsou v deliktech proti mravnosti, proti lid
skému šivota i proti státnímu zřízení. Příznivý vlív,
který vykonává manželství na muže, je značný.

(7) Nejbohatší národ ma světě. Die
amerického týdenníku „Národ“ jest to indiánský kmen
Osaze. Dostali v roce 1901 nájemného za pastviny
145.025 dolarů a 579.598 dolarů úroků ze svého fondu.
Těchto Indiánů jeat 1800 a 847 je plnokrevných. Ho
tových peněz v pokladně mají 8,584.499 dol. a k toma
1,400.000 akrů pozemků.

V židovském chomontě. „LidovéNo
viny“ zaznemenávají zprávu, že sociální demokraté
v Králová Poli u Brna dostalí od Židů na obecní volby
900 zl. Přes to však soudrazi prohráli. Židé jim nyní
vytýkají, že šetřili a tím porášku zavinili. S tím sou
hlasí tvrzení „Rovnosti“, že agitátoři sociálně-demo
kratičtí pracovali o bladu a gízni. Soudruzi patrně
šetřili, poněvadž peníze potřebovali jinam. Za to ovšem
si poštvali na vobe židovské mecenáše. A tito lidé vy
týkají jiným — zaprodanost|

"Tanec ve prospěch polévkového
Jástavu. Die pokynu vyšších školních úřadů zavádí
se na školách obecných stravování přespolních dítek
polévkou. Podnik zajisté humanní a chvalitebný, ale
nebývají vždy k tomu voleny prostředky spůsobilé a
rovněž chvalitebné. Tak n. př. v obci K. pořádal dle
„Času“ učitelský sbor „eylvestrovakou“ taneční zá
bavu ve prospěch polévkového fondu a zval k této ta
neční zábavě místního p. faráře, Když tento uepřijal
pozvání k zábavě, pořádané v zapovězeném církevním
Čase, stěžovali si na to páni v Časa. Věc ovšem pře
kroutili tak, jako by z ohledu na vstopné p. -farář
pozvání odmítli, ačkoliv jim bylo dobře známo, že při
nedávném divadelním představení k témuž účeli po
řádaném p. farář dal dvojnásobné vetapné. Jeme toho
náhledu, že by ae byl v masopustě našel nějaký ještě
den, kdy se mohla tanečuí zábava zcela dobře odbýti
bez porušování náboženských předpisů, jež každý
duchovní správec bez obledu na účel zábavy hájiti musí.

(7)Kde ležel biblický Ophir? DioPísma
av. vypravili Salomon a pak Josafat judskýs israelským
Ochoziášem loďstvo do Ophiru, aby se obobatili. Kde
ležela bohatá tato země, odpovídají angličtí učenci R.
A. Hall a W. G. Neal, kteří podnikli pětiletou vý
pravu do sev. Transvaalu a v zemi Bečaanů odkryli
200 zřícenin chrámů, tvrzí a pod. pod vratvou až 15
m. hlíny. Seznali, že již 1000—2000 roků před obje
vením Arabu byla tu už kultura. Nalezli podobnost
staveb se Sabejskými, množství šperků zlatých a jiných
drahocenných památek. To je prvá perioda. Drubá
ukazuje se tu stavbami foenickými. Rhodesie byla asi
pramenem bohatství již za Salomona, který ve spo
jení s Hyramem Tyrským a královnou ze Sáby odtud
poklady shromažďoval. (Geogr. u. Stat. 1902.XXXV., 12.)

Socialistická agitace. „DeutscheArbei
terzeitang“ (děl. noviny némecké) oznamuje, že čle
nové dřevařského svazu štuttgartského od 1. Července
1901 do 30. června 1902 zaplatili 20 600 m. příspěvků.
Z těch bylo členům na podporách vráceno 1660 m.
Místní agitace stála 6046 m. Ustřední vedení spotře
bovalo od 1. dubna do 30. června 1902 a vyplatilo
na podporách stávkařům a propuštěným dělníkům
21.394 m, kdežto na agitace vydáno bylo 69.950 m.

Náklad na jediný sjezd dřevařského dělnictva činil11.679 m. avedených číslic je patrno, že socialní
demokracie žije a tyje z agitace, kteráž pohlcuje tak
měř všecky příspěvky dělnictva, tak že na podpory
pak skoro nic nezbade.

Šlechetná paní.v prosinci m. r. zemřela
v Praze pí. Barb. Sadová, vdova po finančním radovci.
Mimo jiné odkázala České akademii pro vědu, sloves
nost a omění 17 akcií Buštěhradské dráby, student.
kolejím čes. vysokých škol v Praze část domu svého
v Praze v cené asi 70.000 K, muesu královatví čes.
různé sbírky, města Polici n. M. dům v Polici a ve
likou sabradou v ceně asi 30.000 K, aby tam umí.
stěna byla opatrovna a škola mateřská a na jiné do
bročinné a vlastenecké účely pamatovala, dohromady

-asi 150.000 K. Šlechetná paní na sobě šetřila a střá
dala, aby jiným pomohla.

Rozsah živnostenských oprávnění.
„Hostinským nelse zameziti ani pořádání vepřových
hodů, ani prodej jaternic, jelit, klobásů a Únčenky
přes ulici, děje-li se prodej ten na porce, které jsou

Způobilé k bezprostřednímu konsumu, čili jinými-slovy, jeou-li to takové porce, jské ae předkládají
hostůmv hostincisamotném.—Pokrývačijsouopráv
něni nejen ku krytí střech břidlicí a taškami, ale i

„jinými látkami, vyjmonc plech. — Krejčíjsou též opráv
něni k výrobě mužských podvlekaček. — Obchodníci se
sbožím uzenářským nejsou oprávnění vyráběti salámy,
tlačenku, buspeninu atd., poněvadě se jim nedostává
práva k produktivní práci.

Výstava drůbožnická ma Mělníee.
Spolek pro chov drůbeže a ochranu ptactva pořádá o
svátcích svatodušních od 30. května do 2. června t.
r. svoji [I. výstava veškeré drůbeže, holubů, králíků,

"ozdobného ptactva a odborných pomůcek, spojenou s
výstavou entomologů a veškerých potřeb včelařských
v rozsáhlých místnostech zámku mělnického za pro
tektorátu al. okres. zastupitelstva a rady král. věn
ného města Mělníka a čestného předsednictví J. J.
knížete „Ferdinanda z Lobkovic, t. č. předsedy země
dělské rady. Výstava tato zajistě hojně obeslána bude
jako výstava první ze všech končin naší milé vlasti
a kynou všem vystavovatelům mimo státní medaile
a ceny čestné odměny peněžité ve zlatě a stříbře
místo obvyklých již medailí a diplomů. Tyto poslední

dvě ceny obdrží vystavovatel jen na výslovnou žádost
v archu přihlašovacím uvedenou. — Blišší správy
obratem zod, (i předsednictvo spolku pro chov drů
beže na Mělnice.

Na zamezení týrání zvířat vyhlásilo
o. k. místodržitelství pro království České následovně:
$ 1. Svévolné týrání zvířat vůbec, kruté zacházení se
zvířaty, když se jich používá ku práci, nebo při jich
dopravě a hnaní, jakož i brabé opomeuutí povinné,
svířatům potřebné péče trestá se jsko týrání zvířat
dle ustanovení této vyblášky. — $ 2. I. Ustanovení
pro povozy vůbec. Náklad povozů musí býti v nále

titém poměra ku způsobilosti zapřažených tahonnů(koní, hověsího dobytka, psů atd.); třeba i ta bráti
obled na to, v jakém stavu jsou cesty, jichž se mé
použiti, a jaké stoupání jest překonati. — Lze-li
udržeti povox zapřaženými tahouny v pohyba jen su
rovým jich pobáněním, jsou dozorčí orgánové silniční
a orgánové bezbečnostní, nehledíc k tomu, že okolnost
ta po případě jest základem trestního řízení, povinní
další jízda na tak dlouho zapověděti, až si kočí opatří
přípřež,nebo náklad přiměřenězmenší. —$ 3. V lomech,
cihelnách, dolech, na staveništích, při pozemních
pracích, na místech, kde nakládá se led a písek,
v lesích atd. jest povinností dotčeného podaikatele

postarati se o dobré a perné příjezdy, po případěnáklad a potah špatným cestám přizpůsobiti. Tam,
kde stoupání, jež jest překonati, nebo špatný povrch
půdy toho vyžaduje, může politický úřad [. utolice
uložiti těmto podnikatelům za povinnost, aby užívali
přípřeže. Ti ručí za šetření tohoto nařízení.

Stará a mová výměra pozemků.
V posledních letech užívají úřady pouze nové plošné
míry pozemkové (hektary, ary, m?); v pozemkových
arších nových jenom tato míra je uvedena, čemuž
mnohý náš hospodář nerozumí. Časopis „Milotický
Hospodář“ vydal pro své odběratele úplně zdarma
velmi cenou a praktickou knížečku nadepsanon „Stará
s nová výměra pozemků“. Z tabelek pečlivě a pře
hledně spisovatelem dílka p. Horňanským sestavených
poučíme se okamžitě a přesně nejen o poměru staré
míry k nové a naopak, ale jest zde přehledně vypo
čtena i cena pozemků dle staré výměry a to ve
zlatkách a v korunách; jistě velecenné dílko pro
každého rolníka. Zádejte na ukázku právě vyšlé číslo
„Milotic. Hospodáře“ v Miloticích u Hranic. Když se
vám Jíst zalíbí a předplatíte se 1 zl. 20 kr. ročně,
obdržíte výše jmenovaný praktický spisek zdarma.

Letní pětiměsíčníkurs hospodyňskýpři královské české zemeké střední hospodářské škole
v Chrudimi zahájen bude va čtvrtek dne 19. února
t. r. Vážné úkoly, jež přikázány jsou ženě v domác=
nosti rolníka, na nichž závisí u veliké míře blaho
domácnosti, štěstí rodinné a velmi častoi zachování a
rozhojnění majetku, jsou přirozenou příčinou, žepřímlou
váme 86 za Četnou návštěvu odborných škol pro dívky
rolnické, Ku školám těm náleží, a ne na místě posled
ním, pětiměsíční kursy hoapodyňské v Chradimi. Do
letního kursu přijímají se přiblášky již nyní až včetně
do 16.února t. r. Jest duporačitelnou činiti přibláškuzáhy,
poněvadž se může přijmouti jen omezený počet dívek.
Chovanky ubytovány jsou ve vzorně řízeném internátu
a jsou pod stálým dozorem svých učitelek. Vyučování
obstarávají vedle učitelek, výhradně jen pro škola
ustanovených, též professoři král. české zemaké střední
hospodářské školy a bohaté pomůcky učebné této
školy jsou i kursu přístapny. Zvláštní odbor dámský
bdí nad vedením domácnosti a kuchyně. Výlohy s ná
větěvon kursu spojené jeou velice nepatrny. Mimo zá
pisného 20 K neplatí se jiných školních platů. Za celé
opatření v internátu platí chovanky měsíčně 30 K.
Bližší zprávy na požádání podá a prospekty zašle ře
diteletví král. české zem. střední hospodářeké školy
v Chrudimi.

Sest neděl v Oriemtě. Knížkatato, na
niž jsme již v 2. čísle t. I. upozornili, není tuctovým
cestopisným povídáním, kde by cestovatel obracel
blavné pozornost k svému „já“, s kým se mu dostalo
cti mlaviti a t. d. Jest to kniha nejvýš poutavá a
poučná, svižným slobem psaná. Již jméno spisovatele
Jos. Kousala ručí za nevšední obsah. „Katol. Listy“
dílko to s pochvalou vítají; docházejí pochvalné pří
pisy těch, kteří práci prohlédli. Cena (franco 1 K
30 h) jest velice mírné. Objednávky vyřizuje Bi
skupská koihtiskárna v Hradci Králové,

Karel Vinařický, kanovníkvyšehradský,
básník a proslulý paedagog Český, snad byl vzpomenat
některými dne 24. ledna 1903. Téhož dne připadla pa
mátka stého výročí jeho narozenin. Zemřel v Praze
3. února 1869,

Z pešty. U. k. ministeratvo obchoduprodlou
žilo lhůtu k výměně poštovních poukázek a průvod

"Uržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 17. ledna 1903 1 hl,

pšenice K 11'20—12-40, šíta K 9.69—1020, ječmene
K 8*20—8:40,ovsa K 500—6'00, prosaK 9'00—10—
vikve K 10-00—10'70, hrachu K 18——22—, čočky
K —————, jahel K 20-—, krap K 16-00"—24'00,
bramborů K 2-40—2*60, jetelového semene ruského
K 60-00—382-00, jetelového semene červen. K 1109-00
—1200, máku K 27'00—31'00, Iněného semene K 15-—
—17—, 100 kg. žit. otrab K 11-—,pšenič. otrub K 10—,
1 kg. másla K 1960—1'88, 1 kg. sádla vepřového K
1'80—2:00, tvarohu k 0-24—0*'82, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jeden hl. cibule K
2-60—3'00, jedna kopa drobné zeleniny K 100—2'00,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 1*30—200,
1hl. švestekK0*00—000,1kopapetrželeK3 *00—4:00
1 kopa celere K 1-20—2'00,

Listárnaredakce.
Pan T. P. v B. Jen 60 h sa „Štít víry“, jinak

vyrovnáno!

Ctěné firmě

Adolf Novotný
továrna nábytku a veškerého koborcového zboží

v Týništi nad Orlicí,
vyslovuje své díky za solidní obsloužení a mírné
ceny a doporučoje ji všem kollegům a známým
co nejvřeleji

Marie Pazourková,
učitelka.

VEJVANOVICE u Hrochova Týnce, 1903.

<
Zdvořilá prosba:

ř neručte pouze »slado
nt rae nýbrž výslovně všdy
— Katbreinerovu— Bsdovou He(neimpova žňdati a to pouze V Pů“
rodná zde zobrazenýchbaličkách.ka

|

kavá postní kázání
MB“Postní promluvy “jij

o posledních věcech člověka.
(Připojeno kázání na velký pátek.)

Na základě udaných pramenů ve slohu populárním
upraveno.

Cena 90 h, poštou 1 K.
Žádejte v knibkupectvích nebo přímo u vydavatele

R. Prombergra v Ulomouel.
Hodí se i sa domácí četbu sbošným rodinám.

Pravé, vyleželé buro.
U ——————=——VIRO mm

z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80hal.

JAN TUREE,
majitel vinohradů v Mazicích u Mělníka.

K00GG660G0G06GGG0G066

Malinskýkřen
—— 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.

Hospodyně
v stáří třiceti let, která v lepším domě po deset
let domácnost k nejlepší spokojenosti obstarávala
a jen pro úmrtí avého pána nemá nyní zaměstnání,
přijala by místo hospodyně v některém katolickém

domě, nejraději na faře.

Dotasy zodpoví administrace t. 1.
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Zpět k ideálu!
(14) Minulý týden kouali jsme památku

sv. rodiny, svátek, jejž ustanoviti za potřebné
uznal dělnický papež Lev XIII, aby ukázal
křesťanskému světu, kde má bledati své ideály,
jako svou encyklikou dokázal, že porozaměl
duchu času a ža zná prostředky k ozdravení
nynější občanské společnosti.

Rodina jest jedničkou v řadě čísel; je-li
základ počtu správný a je-li vlastnost čís
lice řádně označens, k čemuž slouží, jak
známo, v algebře zoačka + 4 —, pak při
další pozornosti počítání bude správné. Ze
špatných rodin Špatná obec, že špatných obcí
špatné okresy, špatný národ. Silný, zdravý,
přičinlivý a zámožný národ je znamením, žei
v jednotlivých obcích je pořádek, blahobyt.
A proto zpět k idsálu pravé křesťanské rodiny!

A to je, čeho se nám dnes namnoze ne
dostává — spořádaného rodinného života. Kdo
zná rozháranost v mnohých rodinách, městských
i venkovských a porovná s rodinným životem
ješté před 50 lety, přisvědčí nám. Především
je tu nedostatek kázně. Dobré slovo, smutný
pohled staré hlavy rodiny již nestačí, aby při
vedl mladší členy k rozutnu, ano dnes nestačí
již ani bouřlivý výstup a staří, cítíce se proti
odrostlým dětem slabými, usedají s resignací
do kouta, přenechávajíce práva mladšítm dříve,
než tito převzali snad povinnosti. Mladší po
kolení, jež ovšem učinilo jakýsi pokrok, dívá
se s výšky na staré, nic neceníc zkušenost,
matku všeho umění. V dnešní době svobody
necítí se mladí závislými od rodičů a jich
chování na venek je dle toho, zavdávajíc pří
činu k neustálým sporům a rodinné nesvornosti
a vedouc nezřídka k smutným koncům, jimiž
trpí celá rodina. Ty časy, kdy otec a matka mobli
žádati od syna, aby navštěvoval pravidelně
kostel, vyhýbal se společnosti, jíž do rodiny
vnáší se svár, jsou ty tam; starý je u kato
Jického spolku, mladý u socialistů, maje ve 20.
roce docela jiné přesvědčení než otec. Že mladým
k tomu jejich svobodnému sebeorčení nestačí
jich zkušenost, ukazují důsledky. Nikdy tak
bezuzdně, tak bez ostyjhu a bez bázně nepro
váděla se tbeorie socgikistická o volné lásce
v praxi, jako v době s- giíndy,nikdy nepáchbalo
se v tomto jméně — v uc válečné a revo
loční převraty — více lo než dnes; nikdy
heslo: „užiti za každou cejižiš,vypiti až do dna“
nešlo více od úst k ústůnWjako v dnešní době
kulta hmoty. Že to vše vehá dlouhé stíny na
rodinný život, do něhož tato mládež vstupuje,
je samozřejmo. Vzájemná nechuť a výčitky
jsou na denním pořádku. Chtěli míti svobodu

a řády.
K jednotce rodiny náleží i čeleď, jež ovšem

nemůže býti lepší, než jsou rodiny, z nichž
vyšla. Přistoupí-lik tomu úkaz dnešní doby, že
chlebodárci tuto čeleď méně a méně považují
za členy rodiny a že se se strany t. zv. hu
wanity, jež ne zřídka mnoho zbytečného bere
si na Starost, pro tuto, na sebe odkázanou
čeleď, o její zábavu v prázdných chvílích, o
její poučení se strany intelligentnějších tříd
neděje ničeho, pak ať 8e nikdo nediví, že mla
distvý lid baví se, jak umí a vyhledává spo
lečnosti, v nichž je vítán. Taková čeleď není
doplňkem rodiny, ale její, často obtížnou pří
těží, stojíc nezřídka i v existenčním boji proti
ostatním členům. Neutěšené dnešní poměrymá
na svědomí nešťastné heslo: „udělej si svou
práci a pak si jdi, kam cbceš, mně po tvém
soukromém životě ničeho není!“, tedy nejen
čeleď, ale i chlebodárci, kteří, jak dřív nebývalo,
sotva škole odrostlou mládež služební v kázni
nedrží. Proto zaechucují si i nižší třídy tento,
při vší svobodě nedůstojný člověka poměr víc
a více a nebude to dlouho trvati, že nebude
v obci, kde jsou továrny, lepší pracovní síly
a rolníku nezbude než brak k práci neschopný,
který si však dá stejně dobře platiti, an vidí,
že je nezbytným. .

„Mám-li sloužiti“, myslí si i venkovské

děvče, „nepotřebaji sloužiti kravám, půjdu do
města, kde mám volnost, kde něco uvidím a
užiju“; druzí spěchají do továren, aby aspoň
po 6. hodině náleželi sobě, kdežto městský
chudší lid při hojných prostředcích a příleži
tostech ku vzdělání aneb aspoň ku vycvičení, jaké
města poskytují, přivésti to chce aspoň do
komptoirů, po příp. k jehle. Proto hyne stav
rolnický, ježto při všech vymoženostech me
chaniky potřebuje přec jen lidské ruky a té
se mu dostává jen za cenu, jež k nynějším
bídným hospodářským poměrům v žádném ne
stojí poměru a půjde-li to tak dále, zvlášť
dojde-li k socialistickému státu budoucnosti,
bude moset zemědělský pracovník k stava
tomuto býtiassentován čili násilnými prostředky
dooucován.

Na rolnickém stavu vymstily se změněné
výrobní a životní poměry nejvíce a nebude li
zákonným opatřením učiněno přítrž odlidňo
vání venkova — zákon o domovské příslušnosti
je jen krok k tomu — nebude-li zemědělskému
úvěru opatřena nižší úroková míra, nebudou-li
všeobecná břemena obmezením militarismu
zmírněna, nebude li postaráno patřičně upra
venou celní politikou .o zvýšení výrobků ze
mědělských, pak přestane býti stav rolnický
tím, čím odjakživa býval — nejsolidnějším
základem občanské společnosti.

Nevyhoutelná však cítí se všeobecně po
třeba pojištění i zemědělského pracovnictva
pro případ stáří a choroby, aby naň nečekala
bida, chudobinec, nebo kde toho není, žebrácká
mošaa. „Co z toho tady mám?“ tak táže se
vesnický lid sama sebe, „trochu dřiny a až
nebadu moci dříti, pytel“. A je to bohužel
pravda.

Vedle snížení a obmezení presenční služby
je toto opatření dnes již nutností, což vyznává
i vláda sama. Též musí, jak již dnes zavedeno
v kanceláři zemských výborů, o to býti pečo
váno. aby přebytek pracovních sil poslán byl
tam, kde jich je třeba; taková ústřední zpro
středkovací kancelář osvědčila by se nejen
v Praze, ale i ve větších průmyslových místech.

Konečně je třeba i mravních opatření, nad
nimiž se obyčejně krčí rameny, jako by tato
patřila pouzecírkvi a náboženským společnostem.

Evropské státy nemohou se za žádnou
cenu vymaniti z liberálních klepet, ač měly
dost Času se přesvědčiti, že většinou vše
zlé. jež inoderní společnost stihlo, má na
svědomí liberalismus. I ten nejryzejší agrárník
zarazí se, má-li hlasovati proti něčemu, co by
obmezovalo něčí svobodu, i kdyby sebe více
byl přesvědčen, že to lidu na škodu nebude.
Není divu; vyrostl i on v liberálním ovzdoší
a bojí se, aby ho nevrazili do novin jako zpá
tečníka, což je horší slovo než „darebák“.

Též nebylo by na prospěch, kdyby 80 po
lovice výčepů u zábavních místností pozavírala,
výčep líhovin, svobodná konkurence, neobme
zená nesolidní výrobá, jež podpornje přepych
a ožebračuje lid, obmezila? Někdo si pomyslí,
žeje to klerikální nápad, obmezovati v 20 století
svobodu výroby, vlastně nesolidní výroby; ano,
je to, chcete-li, nápad klerikální, ale časový,
když jsme to s liberálními nápady dopracovali
tam, kde jsme. A což premie pro věrné čele
díny a slažky? V městech to leckde maji,
rovněž v cizině; neznamená to nápravu, ale
premie byly od jakživa dobrým paedagogickým
prostředkem a jsou posud i pro pány všech
dietních tříd. .

Tedy chyba je v jedničce a proto počet
nesouhlasí. Ta základní rodinná jednička má
přisobě mnoho negativního (záporného) a tu, kde
je — a má býti -+, je ovšem počet těžký. Zpět
k ideálu křesťanské rodiny maosí se vrátiti i
dnešní křesťanská rodina; proto podává světu
stařec na stolci Petrově, co jako strážce víry
po race má— ideál, vtělený v rodiné Páně. Z to
hoto ideálu nechť učí se křesťanský svět vzá
jemné lásce a snášelivosti, trpělivosti a důvěře,
prostotě a spokojenosti ve všech poměrech života.

Ať nikdo útrpně nekrčí rameny a nemyslí
si: poměry jsou jiné! Jest-li lid moderními

Ročník IX.Imserty se počítají levně,

poměry trpí, pak mu nezbývá nic jiného, než
aby se vrátil k nemodernímu, ale osvědčenému
léku. Probatum est. ...

Církev reformy neschopná.
(3) Víte, která to církev jest? [nu kato

lická; vždyť to řekl sám professor Masaryk.
Smrtelného hříchu by 8e dopostil tak veliký
znalec katolické církve, kdyby nevmísil svůj
hlas do názorů katolických theologů. On, který
zná dokonaleji historii českou než dr. Kalousek,
který ovládá nejlépe sociální vědu ze všech
Čechů,on, filosofická ifilolovická autorita prvního
řádu, muž poučající i doktory mediciny při
processu Hilsnerově, zajisté inusí také dobře
znáti i nejtajnější záchvěvy všech křesťanských
církví. Jak by tedy nerozuměl vnitřní podstatě
katolicisma lépe než tací mužové, kteří vý
hradně studiu katolických záležitostí včoují
celý svůj život? Masaryk musí všema rozuměti
dobře, poněvadž se mu jistě dostává dosti času,
aby se ve všech vědách dokonale vzdělal; jiní
smrtelníci, ač vynikají třebas velikou bystrostí,
jsou rádi, když aspoň jednu vědu dovedou po
pracných stadiích dobře ovládati. Ale Masaryk
jest takový chlapík, že dovede všecko; hotové
unikum, jemuž není rovno v celé učené Evropě.
Se starostlivým výrazem v tváři nechá kolem
sebe defilovati různé navoženské společnosti
a pozná bez dlouhóho zkoumání, která jest na
tom nejhůř; bystrost nadlidská. Nitschehledal
nadčlověka, tu ho má.

A tak se již pečlivý otec českého národa
mohl vyjádřiti: „Žadný znalec katolické církve
a jejího rozvoje v nové době nebude považo
vati za možnou pronikavou reformu, jak co
do dogmat, tak co do morálky. Co se týče
učení, zeje tezi moderní vědoua filosofií a
mezi katolicismem nepřeklenutá propast. Po
ctivý katolicisma poctivé myšlení moderní zá
sadně se vylučají.“ V příčině pronikavé re
formy katolické morálky a věrouky má pan
professor pravdu, jistou pravdu. Své věroučné
a mravoučné zásady katolická církev nikdy
nezmění a „nezro'ormuje,“ poněvadž tyto zá

mění. Cirkev vůbec nemá ani práva měniti
něco na svatém učení Nejvyššího, poněvadž
toto učení jí nemá býti pružnou bříčkon růz
ných a měnivých rozmarů; církev má býti
pouze bdělou strážkyní tohoto učení, nikoli
kritickou kathedrou nad tímže. Nemůže při
způsobovati nauka Kristovu každému prcha
vému rozmaru světské filosofie, nemůže činiti
učení Nejmoudřejšího poddanou služkou všeli
kých zvrácených výmyslů lidských. Otevřte,
pane professore, prostě třebas jen stručný ka
techismus katolického náboženství a vyjadřete
se určitě, které body katolické mravouky by
se měly „zreformovati“. Snad ten příkaz, který
nás nabádá k účinné lásce k bližnímu? Nebo
snad příkaz snad pokory a. sebezáporu?
V xatolické mravouce se přikazuje mluvení
pravdy, láska k nepřátelům, poctivost, vděčrost
k dobrodincům, cudnost, horlivé plnění po
vinností stavovských. Která z těbto zásad by
se iněla tedy moderně zreformovat? Jestliže
některý katolík nežije vzorně, dokonale, za to
nemchou pravidla katolické mravouky,ale zlá
vůle jeho, která by se měla zreformovat právě
podle pravidel naší mravoauky. A pak bude
každý prostý člověk rozhodně vynikati ctnost
ným životem nad každého moderního učence.
Anebo si snad představujete mravný život
přece jinak, než jak jej hlásá mravouka kato
lická? Zdá se; vždyt Vy a Vaši stoupenci ži
jete podle nějaké morálky jiné, která je fe.
šáčtější a modernější uež mravouka naše.
Kdyby na př. chtěl někdo žíti dle charakteru
Macharova, měl by sic mravní zásady velice
jednostranné, ale při tom lehončké, v pravdě
švihácké. .

Machar na př. napeal, že mu byl sympa
tickým jeden jeho professor pro svou mstivou



povaha. To je ovšem záliba zcela moderní.
Poněvadž si Váš Macbar té nereformované
nauky katolické nechce bleděti, odhodlal se
k rafinovaným lžem, jimiž chtěl do prachu po
valiti katolického kněze DostálaLatinova. ak
prohnaných lží v skutku těžko bychom hledali
1 v posledním listo socialistickém. To nebylo
překrucování nebo strannické zabarvení někte
rého fakta; to byla celá vymyšlená báj rozbí
rající jednotlivé podrobnosti s takovou fešáckou
jistotou, že by i přítel Dostálův řekl: „No,
tohle jistě musí býti pravda; takové podrob
nosti by si Machar přece z prstu novyssál.“
A zatím svědkové stvrdili, že Machar rozhodaě
lže. Jak tehdy se choval, pane professore, Váš
moderně umravněný „Čas“? Otiskl celou po
vídačku z „Naší Doby“ ve feuilletonu a když
se napadený kněz ohradil, prohlásil, že věří
přece panu Macharovi. Když pak pro svědectví
jiných zákeřné lži „Čas“ vůbec hájiti nemohl,
pojm>poval aspoň útok Macharův „neovládnu
tím se.“ Skryl pod široký plášť své umravně
nosti svého miláčka jako člověka nejhodnějšího.
A tento týden se ještě beze studu na Macha
rovy vývody odvolává. A jestliže Vaši atou
peucitakhle si počínali,cojste aspoňVy,pane
professore, měl vykonati? Přesvědčil jste se,
že v „Naší Době“, jejíž redaktorem. jste, byla
spáchána nespravedlnost. Povinnost Vám tedy
kázala, abyste takové křiklavé bezpráví ve
sloupcích Vašeho časopisu spachané odčinil,
anebo abyste se aspoň pro svou osobu ohradil
proti takovému skutku. Učinil jste tak?
Nikoli; uičím jste nedal na jevo, že Vás teato
skutek Vašeho přispívatele mrzí. Při aféře
Drozdově ukázali ostatní katolíci zcela charak
ternější povahu než Vaši realisté při odhalení
prolbanosti ©Macharovy. Čas uznává za roz
bodnou poviunost katolického kněžstva, aby i
velkými | obětmi | peněžními oačiuilo vinu
Drozdovu. Ale tento farizejský mravokárce
neškrtl ani pérem, aby napravil vinu spá
chanou jeho čelným stoupencem; a napsati
někoiik řádek jest přece věc lehčí než zapla
titi celé miliony. Z tohoto jediného příkladu
by se dalo souditi dostatečně, jak jsou pový
Šeny „reformované“ mravní zásady Vaší strany
nad mravouku katolickou. Váš jemný Machar
prohlásil ze vzteku „klerikály“ za škodnou zvěř,
do niž má každý kopnouti; prý musíme býti
postaveni mimo zákon. Váš Machar dovedl
v hmotné nouzi vylákati pětkové podary na
těch, z nichž si za chvíli v „Božích bojovní
cích“ tropil z vděčnosti posměch.

Váš Machar má křesťanství vůbec za pře
konané stanovisko. V „básofř“jedné dokonce
vypravuje posměšně, že Kristus Pán sliboval
svým učenníkům v nebi havanuah a kamna
vytopená. Dělá si surový pesměch, uedůstojný
vzdělaného člověka, ze světců; píše na př., žo
jazyk Svatojanský dodává na Hradčany každý
rok řezník z Malé Strany. Jest to důstojný
boj proti katolictvu“ Jak byste nazval některý
katolický list, kdyby se tak neomaleně dotýkal
náboženství jiného“ Machar tak dokouale de
maskov.l své jemné nitro. Ale když chtěl
potrestat Pražského arcibiskupa, tu honem
s farizejskou přetvářkou píše: „pěstoun našeho
Spasitele“, „nám naše církrv“ atd., jako by
byl chudinka zbožným a útlocitným katolíkem,
který ve svých katolických citech byl hluboce
zasažen — že několik výrostků pokřikovalo
za vlakem, jenž s Vámi odjížděl. Za to všecko

FEUILLETON. ©
0feuilletonu.

(10)J. K.Huvsmans blouzní o románu, zbuště
ném ve stranku jednu nebo dvě, prostředkujícím
myšlenkové spojení mezi spisovatelem a ideslním
čtenářem.

wSlovem — praví — báseň v prose takto
složena, představovala by konkrctní trest, podstatu
teratury, olejovou essenci umění, umění tlachavé,
redukované v střízlivé mlčení, moře prosy redu
kované v krůpěj poesie !«

Takovou básní v prose chtěl bych mtti
feuilleton. A správně pojat, feuilleton nemůže být,
než básní v prose. Je vslové feuilleton naznačena
nepatrnost rozsahu. Feuiileton—lístek. Přiznáváte,
roztomilí idzalní čtenáři, že lístek může prozraditi
víc, než kniha čtvřžaludková, břichatá? | Taťana
Onéginul —

Ba Vy, jichž inteligence jest svrchovaná, Vy
jdete ještě dál a tvrdite, že mnohdy ani lístku
netřeba, že stačí výrez tváře, pohled, pohyb, geé
sto, otevření úst! Jezíš, inteligence sama, poněvadž
Bůh na papír nepsal, Psal jedenkráte do písku.
Nejsa spisovatel, bez knihy jediné, bez jediného
listu, jako bez jediného výstřelu dobyl Veškeren
stva, nedobytných srdcí propastných! Kde Kristus
se objeví, tam zbytečno jest mluvit, tam zbytečno
jestpsát|

Ale já, čtenáři, neznámý, chcisli se Vám
sdělit, musím sáhnout k péru, Ježí se Vám vlasy?
Nelekejte se! Sám padám do mdlob před péry,

moh) arcibiskup a jebo kněžstvo. Eftektní pře
tvářka; a Vám se nezhnasila? Při zmínce o
katolickém aotisemitismu a o Hilsnerovi ještě
Machar arcibiskapovi připomíná: „Z Vašich
seminářů vycházejí vlcí draví, zuřivci nesná
šeliví“, jako by se theologové vedli v semi
nářích od svých učitelů k fanatismu. Má oa
to doklad? Pisatel těchto řádků studoval také
čtyry léta v semináři a nepamatuje se, že by
kdy od professorů jeho bylo vůbec proti israe
litům oynějším mluveno. Tolik jen ví, že jedea
professor připomínal: „Chce-li býti někdo anti
semitou, ať jest jen antisemitou spravedlivým;
nynější israelité jsou potomcinároda toho, který
byl dříve vybrán od Hospodina za národ vy
volený“.

A nyní najednou Machar metá tak drsnou
a uespravedlivou pohanu na katolické semi
náře. Jak pak kdyby Štvací činnost socialistů
proti všem katolíkům chtěly přičítati kutolické
listy Vašemu protikatolickéma žarnála? Ne
protestoval byste?

To také nijak nevykroutíte, že Váš „Čas“
užije každé i malicherné příčiny k snižování
katolictva a že soustavně, pravím soustavně
umlčuje a omlouvá všecky hříchy židovstva,
sociální demokracie i českého evavgelictva.
Orgán, který chválí Husa, který se nadšeně
dovede rozpovídat o jednotě českobratrské,
podkuřuje s patolízalskou oddaností protikře
sťanské sociální demokracii. Jest to čestné,
seděti na třech stolicích najednou? Divná to
reforimovaná morálka, jež příliš důslednosti
uerná. Když „Právo lidu“ zrovna zběsile bilo
do všeho kněžstva pro Drozda, objeveno náhle
v socialistické pokladně „manco“. A tu Čas,
aby se socialistům zavděčil, nebouchal do pra
vého vinníka, ale do toho socialisty, který
pouhou pravdu na světlo vynesl.

„Zrádce“ byl ze socialistické družiny
prostě vyhozen, ale pokladník podržen v 80:
cialistických službách dále.

Když se už „Čas“ tehdy tolik o celé zá
ležitosti rozpovídal, čekali jsme, že se stolce
své mravní povýšenosti pronese aspoň slovíčko
odporu proti tak podivnéspravedlnosti. Ale—
nestalo se. Kritika Vašeho žurnálu by se ovšem
brala cestou zcela opačnou, kdybychom ne
chali Drozda stranou azasypávali pohanou
„zrádce“ Dra Vondrušku.

Když Čas vmetl ve tvář sboru zdejších
doktorů theologie ©neodůvodněnou| urážku
na cti, byl vyzván k odvolání. Ale toho si
umravněný žurnál nevšiml, ač věděl, že bez
důvodně ublížil. Když se tedy zastal cti na.

adených sám státní úřad, co tu bylo nářku!
Čas mluvil 8 roztrpčením jen o formě donu
cení, ale o torm ani nemukal, že slušný žurnál
má odvolati dobrovolně, jakmile pozná, že
nespravedlivě ublížil.

Pane professore, takové mravní kotrmelce
pocházejí z lepší mravouky než je katolická?
Uvažte také ještě tuto věc. Jest to nějaké
upřímné vlastenectví, jestliže Vuše orgány dé
lají horlivého advokáta germanisujícím židům
v jejich boji 8 Vašimi pokrevními krajany?
Nepochází katolický Čech z téže krve jako
Vy? Čí jsou Vám bývalí obyvatelé Jerusalema
pokrevně bližší než přirození Čechové?

Vysvětlete nám, proč katolické učení
každou chvíli jest ve Vašich orgáuech napa
dáno a proč se neodhodláte také k pytvání

(O
jež namáčena jsouce vzolovské tinktuře prostituují
ročně na sta stranek bělostného, neposkvrněného
papíru. Uoobá duše papíru Třikrát ubohá duše
lidiček, tím papírem se nenasytně živících!

Teď cítím povinnost své péro představit.
Odpravit dovede lecjaký kátek, není-lr pravda, pane
Machare?

Nuže, je subtilní a z ocelel Smáčím je
v krvi — ne jalovic a býků — vkrvi srdce svého.
Nevim, jak hluboký je ten kalamář srdce. Vím
tolik, že dosud nejsem u dna. Krev chutná na
sládje. Proto pro variaci a jako protivník vší pře
nasládlé, sentimentální sladkosti časem. Častěji
pérem spustím se hloub až kamsi ke kalamáři
jater svých. Že byla by má tátra jak u holubů
bez žluče, o tom mi aovolíte, čtenáři drahoušku,
blahosklonně pochybovat.

Tak znáte péro, znáte inkousty. Lístkem,
jak patrno, jest podčáří Obnovy. Nezbývá než
feuilletonista s programem,

Feuilletonista? Miluji Dostojevského.

Dostojevský?

Realita a funtastičnost: Nejrvavější realita,
nejbezuzdnější fantastičnost, toť geniální můj mi
láček. Póly protilehlé, pro Dostojevského nejka
rakterističtejší! Nikde jinde se nesetkáš s životem
bezpros'řednějším, nikde. jinde s kombinací a
osvětlením pravděpodobnějším. Pravda jest zde
obsahem, fantastičnost formou. To nikterak není
pravda, jak ji na veřejnost upravenou, ulízanou,
hezkou, pocukrovanou, kuřecky stravitelnou pro
pouštějí omezenecké grandžurnály, tichošlápských,

hladem mroucího proletáře a řvoucí jak modlitba

Talmudu. Ina, pro strach židovský i mocný
Pilát na nestranný soud zapomněl,

Podali jsme jen několik ukázek, jak Vaše
strana mravnosti rozarí; takovou „pronikavou
reformu“ morálky, jak ji provádějí lidé Vámi
odchovaní, ovšem katolická církev nikdy chvá
liti a k nf raditi nebude.

Milý pane, zreformujte nejdřív sám sebe
a Svou stranu a pak teprve máte právo odsu
zovati mravouku katoliczou. Když tak často
socialistům přednášíte, zahřměte jim do duše,
že jest to chyba, jestliže chtějí zvítěziti tako
vým bojem, jaký provádějí v „Červánkách“ a
v „Záři;“ rcete jim otevřeně, že nesmějí ka
piti lež na lež ani v boji proti katolíkům.
Nebojte se tolik o svou popularitu a obětujte
ji pravdě, Vyrážejte svým mocným vlivem
z rakou evangelických agentů jidašské groše,
za něž zakapují náboženské přesvědčení. Nebo
máte do opravdy úctu před tou církví, do níž

jste z katolické církve přestoupil? Ta církevse spokojila pouhým Vašímpřestupem a na
připomněla Vám, že byste měl také její boho
slažby navštěvovati, jestliže jste (o myslil se
svým přestoupením upřímně. Stačilo jí zcela,
že tak vážený pán přistoupil asovů za čest
ného člena. Nám se však nezdá, že by to bylo
důsledné, přestoupí li někdo k církvi, jejíž
bohoslužbě se vyhýbá.

Když se již tolik o ouši církev staráte,
měl byste tím důkladnější pozornost věnovati
té církvi, ka které jste přistoupil —už z lásky
k ní. Ta potřebuje Vaší kritiky víc než církev
naše.

Pamatujte si, že r<formy není schopna
právě taková církev. která se o reformu vůbec
nestará a myslí, že jest u ní vše v pořádku.
Naši katolíci dobře vědí, kde jim co schází a
podrobují nestranné kritice slabosti své strany;
někteří to činí s přísností bezohlednou. Jak si
počínajívšakčasopisy evangelické?Ani wenší
chyba katolíka neujde jejich bdělému zraku;
hned takové chybě věnují celé sloupce, zveli
čují ji a podezřívají katolictvo o přítrž; ale
celé keře býlí ve své církví nevidí; tam 36
jim zdá všecko v pořádku. Kde jest větší snaba
po dokonalosti, kde je upřímnější sebezpyt?

Když se za dlouhou řadu let svého trvání
ocitla církev někdy v mravní pokleslosti, vy
skytli se v samé církvi horliví reformátoři,
kteří s pomocí Boží mocným slovem církev
obrodili. Neznáte na př. nic ze života sv. Je
ronyma, 8v. Bernarda, sv. Ignáce? Nevíte nic
na př. o reformaci sněmo Tridentského? Tu
provedli hlavně žáci sv Iguáce; o nich mluví
sám protestant Denis takto: „Jsouf skromní a
učení, milí v obcování, oddanost jejich jest
upřímná a svůdná, zbožnost shovívavá a la
skavá, tvrdší jsou k sobě než k jiným, znají
světaač ovládajíjej, povrhujíjím“ Kdybyse
některý český evangelický list odvážil poža
dovati pronikavější reformu v církvi vlatní,
zanikne,

Vždycky za poníšením církve následovalo
mravní osvěžení. Leč podívejte se na osud
církvi protestantských. Jakmile začne u nich
klesání, nikdo takovou církev nevytrhne; uschne
jako ulomená haluz, aď svým učením a zřízením
dělá často až otro ústupky rozmarnéma
dacho času.

Pan Masaryi
sv. Alfonsa z Li

rdí, že mezi morálkou
a moderním životním

Rodinova šílence. vda j: obsahem, fantastičnost
hranol, jenž pravdu zestonásobňuje a usiluje do
nekonečna prodloužit. To a takový je Dostojevský.

A teuilletonista Obnovy?

Má levhardí chrup a tupý nos,
rád třeskot má rytířských pranic
Kdo za to, že čichá v něm ledacos
lecjaký plešatý panic.

Pozn. redakce. Bravo, příteli, jste rytíř od
hlavy k patě; kritické péro Vaše je jemněji brou
sené než ostří břitvy; jest citlivějšía nedůtklivější
než vážky Joliho. Podáváte své náhledy krátce,
úsečně a obsožně, tak že sotva stačí sledovati
průměrný člověk překotný náhbrn, rychlý spád,
Vašich sentencí, Úvaha ž la Bílek pro duchy maio
rum gentium. Tak kombinované, rychlé pochody
duševní, spíše logicky než formálně sečlánkované,
takový myšlénkový těsnopis není pro každého
knihou otevřenou.

Soublasíme s Vámi, že by byio dobře moře
prosy do sloupců nynějších časopisů rozlévané
zredukovati v třpytné krůpěje poesie. Dlouhé
rozbředlé povídání už sam: Sparťané nenáviděli,
Tu by se břitkost ovšem musila snoubiti s evan
gelickou prostotou. Nechť tedy zaznívá z novinář
ských sloupců pravda tak směle jako z úst [sai
ášových. Rytíři chrupu levbardího, tiskneme Vám
ruku, očekávajíce, že nějakým tím feuilletonem
d la Dostojevský obmyslíte také Obnovu.
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možný. Inu, kdyby byl psal sv. Alfons k ta
kovým účelům, jako na př. Zola, tu by ho jiš
„čestní“ moderní lidé milovali více. Přijde
ovšem na to, co moderní názory pokládají xa
čestné. Pan professor bez pochyby zná morálku
Alfonsovu pouze z pamfletu Grasemenova a
z kritiky čestného rytíře Wolfa. Milý pane,
viděl jste aspoň hřbety svazků morálky Alfou
sovy? Přes čtvrt roku by Vám trvalo, než
byste vůbec mravouku Alfonsovu jednou pře
četl; a pak byste teprve mohl aspoň přibližně
posouditi její cenu. Ale Vy mluvíte jako slepý
o barvách a odvažujete se tvrditi, že tohoto
velikého učence „theologicko-vědecké nedo
statky leží na bíledni.“ Je Vám s podivem, že
tento vzorný muž jest církví problášen £a
světce. A to Vám není divné, že posud prote
stanté Luthera horlivě hájí a že ho problašují
za jednoho z největších synů evaugelictva?
Přirovnejte život a učení Lutherovo k životu
a učení sv. Alfonsa a rcete poctivě, kdo měl
šlechetnější snaby. Nemožuo věřiti v upřímné
reformační snahy u té cíkve, která vidí v Lat
herovi zářící uříklad reformovaného křesťana.
Dovolte tedy, abychom obrátili Vaše protika
tolická slova proti Vašim souvěrcům a řekli:
„Poctivý protestantism a poctivé myšlení mo
derní zásadně se vylačají.“

Vždyť v pravdě bumánní člověk uemůže
s Lutberem schvalovati hrozný útisk rolnického
lidu, věšení a topení katolických hierarchů,
lehkomyslné dvojženství, nemůže s Lutherem
tvrditi, že postačí k spáse víra i bez dobrých
skutků křesťanských, nemůže Boží desatero
prohlašovati za kacířství. A proto „protiva
mezi protestantismem a moderním myšlením
je nepřeklenutelná“ Pozměnili jsme dobře
Vaše protikatolické vyjádření?

Vaše „reformační“ práce záleží posud jen
v lehkovážném boření a důsledek její —šíření
náboženské lhostejnosti, poněvadž plány k zří
zení nové křesťanské společnosti nepodáváce.
A Vaše skutky i činy Vašich škodolibých přátel
nejméně ukazojí na zásady zdravě reformované
morálky.

Obrana.
(2) Český Učitel štve. Orgánzemského

ústředního spolku učitelských jednot přináší
v č. 19. trhanský útok proti stavu kněžskému
pod názvem „Proti klerikalismu.“ Již v před
chozím čísle uveřejnil „Český Učitel“ tuto
potupu, ale obsah zdál se býti i státnímu ná.
vladnímu nevhodným pro časopis „vychovatelů“
národa a proto sprostší výrazy konfiskoval.
Páni se však chtějí světu ukázati v plné své
nahotě a proto se postarali, abv učitelský
poslanec Černý zabavená místa přečetl v říšské
radě a tím umožnil podati světa důkaz o kul
turní vyspělosti českého učitele. Domnívali
jsme se, že poslanec Černý pojímá trochu váž
něji svůj poslanecký úkol, ale dle této ukázky
nevyniká ničím nad tuctové poslance, proto
ta agitace učitelstva ve volbách proti posl. Dole
žalovi byla zcela zbytečnou. Na učiteli Černém
necbytli jsme praničeho. Aby si čtenářstvo učinilo
pojem o slušnosti učitelského listu, uvedeme
několik ukázek z interpellovaného článku, ale
zaměníme všude jméno klerikalismus a kněz
jménemkantorismusa učitel, aby pániseznali,
jak vypadá dvojsečný meč: „Kantorismus čili
stavovská politika učitelská jest všeobecně
uznávána za nepřítele moderní knltury, vzbu
zuje odpor proti sobě a svým počínáním přímo
vyzývá k boji. Jest to netajený program svě
tázů v učitelském šosáku, kteří s veškerým
úsilím zakládají a upevňují království hmoty.
Sami nevěří, čemu vynčují. Ví se to, všeobecně
to lid ví a ví ještě více. Zná i podrobné zá
ležitosti domněle tajných poměrů školských
personalií. Jsou známy projevy jejich vzájemné
snášelivosti, lásky ke statkům a požitkům,
jež i policií, molům i myším činí starosti.
Jsou známy iprojevy lásky křesťanské ku
bližnímu, jaké by často ani žádný prostý člověk
schopen nebyl. A znajíce jejich poslání, vidouce
pak zároveň tu chabost, uedostatečnost i leh
komyslnost, neupřímnost i faleš v praktickém
plnění jejich poslání, nedůtklivost a zlobu
vůči nedůvěře kolem — nemůžeme prominoati
nic takovým učitelům mládeže, jakými je ve
skutečnosti sh.edáváme. I prostý lid, ač jim
prokazuje falešnou úctu, vidí a cítí ten rozpor
mezi posláním jejich a skutečným jejich počí
náním. Ale nezmohl se ještě na odpor plně
odůvodněný u zevní, poněvač není dosti samo
statný a ozbrojený vzděláním, aby vždy byl
pohotov klásti meze rozpínavosti a arrogauci
učitele organisovanébo.“ A tak bychom mohli
pokračovati v ducho Českého Učitele ještě dále,
ale nevíme, zdaž by se pánům taková oplátka
líbila a mitno to se nám hnusí opakovati pro

Javy tak nízkých daší. Igoorajeme stále různépichlavé uarážky ačitelských listů a potlača
jeme vytrvale docházející stesky na učitelatvo,

poněvadě víme, že enižováním autority vycho
vatelů národa poškozujese vůbec mravní cit,
ale citovaný výron učitelské žurnalistiky pře
kročil meze shovívavosti. Jest to téměř neu
věřitelné, že orgán učitelských spolků propůjčil
se ku nízkému Štvaní davů proti duchoven
skému stavu, s nímě učitelský stav má nejčas
tější styky a společné poslání, výchovu mládeže.
Kdyby názory učitelské žarnalistiky měly býti
ohlasem celého učitelstva českého, pak by
bylo nutno katolické žurnalistice vystoapiti
z dosavadní reservy a celou frontou obrátiti
se proti nepochopeuému poslání národního
učitelstva. Úkolem žurnalistiky každé jest vý
chova čtenářstva a výchova záleží v krocení
vášní. Kdo však štve a budí nízké vášně, ten
nevychovává, nýbrž znemravňuje. Má li míti
národ důvěru ve vychovávací snahu svého
učitelstva, musí učitelstvo representovati se
jinými časopisy nežli „Českým Učitelem.“

Politický přehled,
Uznává každý, že to za nynějších politických

poměrů v Rakousku nikam nepřivedeme. Všecky
strany mají chuť něčím se proslavit, ale schází
dobrá a poctivá vůle, která by je spojila v práci
na povznesení Rakouska. Parlament náš, který
v práci své může býti zadržen i 5 lidmi, věru
není schopen k dalšímu plodnému životu. Dle
receptu levičáckéhu bylo by nejlépe, aby Slované
rakouští byli podrobeni nadvládě německé. Ale
poroba těžká věc. To uznávají mnozí, též katol.
střed a anlisemité, kteří podali v poslanecké sně
movně návrh oa změnu jednacího řádu, aby jaká
koly obstrukce učiněna byla nemožnou. Tim
ovšem pí-hnuto zase do vosího hnízda. Něm.
liberální strany se obávají,že by se utužením jedna
cího řádu nemohli v jistých případech vrátit k ob
strukci. Proto namábají se, aby návrhy na změnu
jednacího řádu byly odvolány nebo aspoň odsta
veny, v čemž podporovány jsou minister. před
sedou dr. Kórbrem, jakož i předsedou poslanecké
sněmovny hr. Vettrem. Strach před obnovením
pravice je veliký. Neschází ovšem také škarohlídů,
kteří v utužení jednacího řádu vidí porobení Čechů.
K tomu ještě obstrukce čes. radikálů, jimž jaksi
na pomoc přispěli sociální demokraté. A Mlado
češi teď jsou hezky kryti, vyrazili si z ruky klín
a čekají, co jak dál. Ale i v jejich straně nyní
bouří. Někteří kloní se k »srozumné« politice, jiní
opět zvlášť ústy dr. Fořta volají k obstrukci.
Národe, měj se pak dobřel

Zákonv cukerní jsou výborem posl. sněmovny
dojednány a schváleny.

Na pozvání křest. sociálů radily se 27. ledna
v parlamentě některé strany ohledně branné přede
lohy. Požidují dvouletou službu voj., osvobození
selských synů, kteří musejí vyživovati celou rodinu,
od služby, dovolenou po dobu žní a opravu voj.
trestního řádu Nepřistoupí-li vlada na tyto poža
davky, potom prý Lranná předloha uzákoněna ne
bude.

Ve středu předložila vláda poslanecké sně
movně vyrovnací předlohy. Mnohé z výhod pro
neši polovici říše jsou úplně převáženy úspěchy
docílenými uherskou vládou a mnohé ustanovení
celní jednoty slouží vlastně k vybavení se Uher
z této jednory, na čemž Uhři krok za krokem
pracují.

Německý korunní princ vrátil se už ze své
návštěvy carského dvora.

Předseda francouzské sněmovny Combes, když
posl. socialista. Allarl žádal vypovězení konkor
dátu a zrušení kultu, odpověděl, že, kdvby. sně
movna se usnesla, aby stát byl odloučen od církve,
uvedena by byla republika do velikých rozpaků.
Combes přese všechno své bouření proti církví
považuje otázku náboženskou také dnes ješté za
nutnou.

V belgickém senátu schválena osnova zákona,
jenž týká se boje proti nemravnosti. Potrestán
bude i ten, kdo by ve schůzích nebo na veřejných
místech předčítal, zpíval, přednášel atd, neslušnosti.

Ném. válečné lodi ostrým bombardováním
pevnosti San Carlo vynutili si vjezd do přístavu
venezuelského Maracaiba. Spousty, které něm.
děla spůsobila, jsou veliké.

Z činnosti katol. spolků.
Valná hromada jednoty katol. tovaryšů

v Hradci Króél. koná se v neděli dne 1. února 0 2.
hod. odpolední s obvyklým pořadem.

Z Chrudimě. Katolicko-národníJednotažen
a dívek v Chrudimi odbývala dne 25. ledna 8. roční
valnou hromadu po prvním roce svého trvání. Schůzi
zahájila předsedkyně pí. Róbringová u přítomnosti
dachov. rádce dp. Jana Šandery, katechety a 62 členek.
Na počátku promluvil dach. rádce několik slov o zvěč
nělém velkém biskapa Eduardu Jana Nep. Brynychovi.
Zmínil se o jeho zásluhách o Církev, vlast a národ
český a dělnický lid zvlášť. Záslaby tyto teprv ku
konci života jeho uznány bylv, takže roztál dlouho
letý led na srdcích mnohých Čechů katolíků. Pak vy

sval přítomné, aby vzdaly čest památce sosnulého
vetáním a v modlitbách svých prosily Božského

sstýře, by naše diecése dostala takového nástapce,
jenž by předchůdce avého aspoň následovati se snažil,
Vysvětlil dále, že správa diecése nyní již podrabé vede
J. M.ndp Dr. Al. Frýdek, kapitulární vikář, maje téměř
takovou pravomoc jako biskap. Na to ze zprávy
jednstelky slečny Svatošovy a pokladní pí. Daňkové
bylo viděti, še jednota rozvinuia blahodárnou činnost
hned ze začátku svého trvání. Pořádala poučné před
nášky (dp. Dlonhý-Pokorný, duchovní rádce Jan Šan
dera čtyřikrát), súčastňovala se všech církevních ulav
ností, odbírá poučné časopisy. Čítá činných členek
S81,přispívajících 9. Nyní též bude jednota vypláceti
podpora nemocným členkám a sice denně 40 h a na
pobřeb 20 K. — Funkcionářkám vzdán dík za jejich
práci. — V nastulých volbách zvoleny: předsedkyní
pí. Robringrová, místopředsedkyní pí. Benoni, jedna
telkon sl. Svatošová, pokladní pí. Daňková. Do výboru:
pí. Podbajská, pí. Alingrová, pí. Stejskalová, pí. Bar
toňová, pí. Horáková, pí. Trojanová, pí. Petrová, al.
Mynaříková, pí. Červinková. Za revisory účtů: pí.
Borovcová a p. Bartoň, člen jednoty katolických tova

ryšů. Na to pí. předsedkyně poděkovala všem zahorlivou účast a působení pro blaho jednoty a ukon
čila schůzi pozdravem „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje,
U Z hradecké kroniky. Dne2. února1734

přijel do Hradce Králové 9. biskup Jan Josef hrabě
Vratislav, kterého císaf Karel VÍ. dne 6. Července 1734
jmenoval a pspež Klement XII. dne 18. prosince po
tvrdil. V měsíci březnu 1734 odejel nový biskup do
Chrasti. — Vys. dvor. dekretem ze dne 2. února 1787
ustanoven počet pánů kanovníků při kathedrálním
kostele sv. Ducha v Hradci Králové na osm. — Due
2. února 1789 biskup Josef Hay posvětil nový hlavní
oltář v kathedrálním kostele. Oltář, v lednu t. r. po
stavený, byl renesanční a velice jednoduchý. Dva
ploché římské pilastry, trojhranným štítem v podobě
lomenice avrcha spojené, tvořily rám hlavního obrazu,
představajícího seslání Dacha sv. Obraz vídeňským
malířem Uuterbergrem malovaný měl mírnou umě
leckou cenu a stál 1600 zi. (Obnos zaplacen byl z dě
dictví, které po Tdne 30. dubna 1786 kanovniku
Ferdinanda Zelízkovi částkou 6000 zl. kustelu bylo
přiřknuto.) Nad jednoduchým svatostánkem byl kulatý
antický chrámeček s modrým zaklenutím, v němž stál
alabastrový kracifix 8 pozlacenou září. Ve výši chrá
mečku byly po obou stranách oltáře, ve zdi výklenky
s dvěma dřevěnými pozlacenými urnami, podobnými
řecko-pohanským obětním nádobám. — Roku 1833
usadil se jako zvonař v Hradci Králové Karel Vil.
Paul, narozený dne 6. února 1410 v České Lípě. Po
chbázel ze staré zvonařské rodiny. V Hradci Králové
bylo v dílně Paulovů přes500 zvonů rozličné velikosti
ulito; největší byl pro Úáslav 130 centů, pro Týnec
na Labi 50 centů, pro Roveň 40 centů. Od Paula
pochází také značný počet stříkaček, vodovodů, pump
a pod — Dne 7. února 1636 dal císař Ferdinand IL.
povolení k tomu, aby panství Žampašsté a dům
v Hradci Králové, kteréž dle poslední vůle pána če
ského Fridricha z Opperedorfu řádu Jesuitskéma r.
1632 připadly, na zřízení residencí v Hradci Králové
obráceny byly. Následkem toho dal povolení své také
arcibiskup Arnošt z Harrachu (28. února), 1 počalo se
hned po tom jednati o místo k vystavení residencí.
Josuité vyhlídli vi místo na náměstí v řadá na straně
polední, kde stálo 9 domů vedle sebe hrozně spusto
šených za minulých let od nekázaných vojáků, tuk že
jen dva z nich byly obydleny, ostatní plugy bnoje a
neřádu, bez oken, bez dveří, beze střech a stropů, což
všecko bylo vytlačeno a vybořeno. Jesuité s povolením
konšelů ještě téhož roku koupili tři z těchto domů
od kraje uličky k věži Kropáčové vedle sebe stojící,
z nichž dva stály na místě nynějšího kostela Panny
Mar.e, třetí pak hned dále byl dům pozůstalý po zna
menitém měšťanu Hradeckém Lukášovi Skornicovi,
jinak Ralbinovi z Orličné ($ 1622), otci proslulého
dějepisce českého Bohuslava. Balbrna. | Prodala jej
vdova jeho Zuzana, matka Bohuslavova. | Roku 1637
koupili Jesuité tří a roku 1638 opět tři domy další
v téraž pořadí, Hned pak po zakoupení prvních tří
domů roku 1636 do nich se vstěhovali v počtu devsti
os0b, a zavedli školu v nich, která roku 1639 vzrostla
jíž na pět tříd; také pak udělali v ní kapli k pobuž
nosti své ke cti av. Ignatia. — Z prvních těchto po
čátků působení svého byli Jesuité téhož roku 1639
vyrašení dobytím Hradce Král. od vojska Bannerova,
před nímž se zachránili útěkem na Moravu. Vrátivše
se po vybavení města teprv roku 1640, našli v resi
denci své vše upustlé a oloupené; z kaple bylo od
Švédů uděláno vězení. a všecko z ní vyházeno; na
staveních byly střechy, stropy, trároy větším dilem
spáleny, bezpochyby od střelby při dobývání města
od císařských, tak že bylo potřeba čtyř měsíců
k opravám nevybnutedlué potřebným, po kterých teprv
zase počalyse mše sv. alonžiti v kaplia potomobno
veny také školy ve čtyřech třídách. Nicméně již po
dvou letech doplnila se škola na šest tříd ve způsobě
gymnasia, a zřízeno při ní seminarinm pro ubytování
mládeže, k čemuž ustanoveny jsou dva poslední domy
v zakoupené řadě na straně západní (1642). Téhož
času posavadní residencí Hradecká povýšena za kollej.
(Z Dra. V. V. Tomka, místopisné paměti města Hradce
Králové.)

Uzmání. Přípisem ze dne 20. prosince 190%
rada král. věnného mósta Hradce Králové vzdává díky
pl. t. panu Janu K. Klamparovi, c. k. gymnasijnímu
řediteli v. v. v Hradci Králové, za vynikající a blaho
dárné služby, jež po dlouhou řada (přes 30) let,
jakožto člen městského zastupitelstva a c. k. okres.
školní rady městu prokázal.

Úmrtí. Hradecké kraby velmi vzrušila minu
lou neděli zvěst, že zesnul náhle p. náměstek starosty
Viktor Weinhengst, architekt s člen mnohých zdejších



ústavů i spolků. Bylo sice známo, še zesnulý stýskal
si jiš delší dobu na ardeční vadu, ale statné jeho
vzezření nevzbuzovalo žádných opravdových obav.
Proto také vydal wo p. Weinhengst na „poslední leč“
harrachbovského úřednictva do Nechánic, odkadž při
vezli jej již mrtvého, neboť nu cestě v samém městě
jiš náhle skonal zachvácen jsa mrtvicí. V zesnulém
ztrácí obec dloaboletého člena obecního výbora a
městské rady. Dnes nemáme v obecním zastupitelství
ani jediného technického odborríka, ačkoliv technická
agenda jest živatní tepnou města. Ku cti zesnulého
nutno duznati, že věnoval zájmům obce značnou část
své životní činnosti. — P, Josef Majer, městskýpolicejní
strážník zdejší, zesnul po dlouhé a trapné nemoci
ve středu doe 28. lednu 1908 ve věku 50 let po 21
leté věrné činnosti své. Pohřeb koná se dnes odpoledne
na hřbitov Pvuchovský,

Poslední léč (promenádníkoncertu věneček)
přátel myslivosti z Hradce Králové a okolí, na den
1. února 1903 »tanovená, se po jednohlaeném usnesení
pořadatelů z úcty k památce+ jich spolndraba a před
sedy, pana Viktora Weinhengsta,letošního roku pořá
dati nebude.

Růžová pouta v „Adalbertinu“.
Dámeký křesť.-sociální epolek „Anežka“ sehrál v ne
déli na novém jevišti v „Adalbertina“ působivou hra
Lokayovou „Růžová pouta“. Hra tato má ušlechtilo
mravní tendenci, ža poctivá práce řeme«Infkova jeat
zrovna tak čestná jako práce duševní. Není to však
žádná suchopárná a nudná hra, nýbrž morálka kusu
jest zahalena v říznou vatiru, která oplývá rozmar
nými vtipy. Proto již obsah děje přispěl značnou měrou
ku zdaru představení,o jebož výpravu ne menších zásloh
získal: ai zaměstnaní ochotníci. Nejpozoruhodnější
výkon podala pí. přednostová Haková, která 3 dny před
představením obětavě převzala hlavní roli slč. Novo
hradské. Paní Haková přinesla epolkovým zájmům
vzácnou oběť a osvědčila se býti routinovanon ochot
nicí. Z pánů sluší uvésti na předním místě p. Sva
táka a p. Beránka, jenž ve svém pekařském mistra
nesl tíhu celé hry velmi statečně na svých bedrách.
Než i episodní role nalezly šťastné tlamočnice v pí.
Marvánové. el. Němečkové, sl. Komedové, sl. Bubnové,
sl. Hoffmanové a sl. Náhlíčkové. Pánové Polák st.,
Soudil a Sýkora zhostili se čestně evých úkolů. Obe
censtva sešlo se velmi v hojném počtu a odměňovalo
zdařilé výkony bouřlivou pochvalou.

Statistika = farnosti hradecké.
V uplynulém roce 1902 narodilo se v Hradci Králové
146 ditek, o 40 více než roku 1901. Z nich pohlaví
mužského 68, ženského 77. Mrtvorozených dítek bylo
celkem 7, 6 chlapcůa 2 dívky. Zdítek živě narozených
a pokřtěných zemřelo dosud 18, Dvojčata v roce uply
nulém narodila se troje, z nichž jedna byla srostlá a
zemřela za 5 minut po narození. Pohřbena nebyla,
nýorž zachována pro universitu. Nemanželských dítek
bylo pouze 6, z nich jedno per subsegnens matrimo
ninm bylo legitimováno. Kopuliací bylo v uplynulém
roce úhrnem 43, z nich 6 z farností jiných. Zemřelo
v Hradci Králové celkem 156 lidí (počítány jsou
i mrtvorozené dítky). Z tobo připadá na okresní ne
mocnici 55, tedy více než třetina. V přifařených obcích:
Malšovicích, Náhoně, Zámostí, Malš. Lhotě a Svinarech
narodilo se celkem 68 dítek. V Malšavicích 21, v Ná
honě jedna dvojčata) 22, v Zámostí 3 (jedna mrtvo
rozená dvojčata), v Malš. Lhotě 12, ve Svinarech 10.
Kopulací z těchto obcí bylo pouze 9. Co úmrtí se týče,
jmenované obce přifařenyjsouk NovémuHradci Král.,
kde úmrtní matriky ae nacházejí.

Schody z Kavčího plácku. Na vzdá
lenost obecných škol bylo žehráno od prvého počátku
jejich otevření. Obecné školy na Eliščině nábřeží byly
by mládeži mnohem přístupnější. Dnes se nedá této
vadě již odpomoci. Ani ne schody z Kavčího plácku
vedoucí neukrátí cesty do školy, již z toho důvodu,
že by jich na zpáteční cestě vůbec děti nepoužívaly,
nýbrž šly raději po wilnici obvyklou cestou. Ostatně
schody tyto byly by pouze as pro '/; všech dětí, pro
tože dobrá polovina dětí chodí Žižkovým náměstím
do školy. Jilnice u bývalé Mýtské brány jest dosta
tečně prostrannou a není nebezpečnější pro mládež
nežli kterákoliv jiná ulice hradecká, proto vzhledem
ku značnému nákladu s projektem s tím spojenému
a ku bídným našim financím sotva as bude lze při
kročiti ku zřízení schodiště dosti problematické ceny.
Kdyby to finance dovolovaly, měl by se opraviti pří
jezd do města u Pražské brány. Tamjde zrovna o
život každodenně nejen dětí ale i otců rodin. Jenom
mírnosti tažných zvířat a bedlivosti chodců lze děko
vati, že se dosud uepřihodila vážnější pohroma na
uzoučké této jízdní dráze. Máme projekt technickou
kanceláří vypracovaný ku novéma průlomu vedle
Klicperova divadla a projekt tento pomohl by jak
povozům tak školním dítkám do školy jdoucím. Nová
tato silnice ulehčila by značně jak západnímu tak i
východnímu vjezdu do Hradce.A tento projekt zasloučil
by nejbedlivější pozornosti městské rady.

Pohoršení. Ve výkladní skříni obchodu p.
Singrova v Tomkově ulici ocitly se dne 27. ledna t. r.
kolem poledne postavy čtyř jeptišek. Kolem jdoucí
se zastavovali, co Čen nevídaný úkaz má znamenat.
Teprv při bližším shlédnutí poznáno, že to jsou
děvčata ze závodu p. Singrova, přestrojená za jeptišky.
Tímto nerozvášným jednáním vzbuzeno zbytečně velké
pohoršení. Snad ani p. Singer o tom nic neví?

Ze Všeodborového sdrnžemí křesťan
skóho dělnictva v Čechách. V neděli 25. ledna t. r.
konala se v Hradci Králové v Adalbertinu řádná valná
hromada Sdružení. Starosta pan Jos. Urban zahájil
o 2. hed. odpol. achůzi za účastenství 23 delegátů,
členů ústředního výboru a dozorčí rady. Dle sdělení

ředsedova čítá nyní Sdružení e centrálou 21 odboček:
radec Král., Kostelec n. Orl., Litomyšl, Třebecho

více, Týniště nad Orl., Praha, Hlinsko, Ústí nad Orl.,
Parník, Vamberk, Rychnov n. Kn., Čáslav, Kutná
Hora, Úpice, Polná, Sušice, H. Jelení, N. Město n. M.,
Náchod, Mýto u Zb. a Plzeň; 12 skupin a po ven
kově je hustě příslušníků dvoupo třech. Do 31.
pros. 1902 bylo členů celkem 766, v L. tř. 879, ve II.
157 a ve III. 220, k nimě patří i 38 členů přispíva

jících. Do 25. ledna stoupl £ členů na 900, Do
pisů bylo přijato 1024, z nichž 157 vyřízeno. Schůzí
pořádáno 48 výborových a 82 upolkových. — Příjem
činil úbrnem 3526 K 75 b, vydání 11859K65 h, čisté
jmění 3207 K 20b. Na příspěvcích dlašno ještě 161 K
54 h. — Dosavadní zkušenost vedla též ku změně
stanov. Poněvadě se během roku ahledalo, že někteří
členové vykořisťají Sdružení nesmírně, byl opraven
i podpůrný řád, čímž dosavadní podpory v nezaměst
nanosti sníženy nas polovici. Pro dělníky sezonní
učiněno zvláštní opatření, dle čehořústředníma výbora
dána pravomoc, o udělení podpory od případu k pří
pada rozbodovati. Každý člen jest povinen výpověď
z práce ihned oblásiti prostředkem odbočky ústřed,
výboru, jinak strácí nároky na podpora. Podpora při
utěhování a cestovní byla rovněž upravena. Stávkový
řád přijat v tom umyslu, že ústfed. výbor sám určí
v Čas utávky daň na členy dle tříd rozvrženou. Za
vedení pobřebného bylo po gralém uvážení odloženo
na dobu pozdější. — Na to přikročeno k volbám. Za
polovici vylosovaných 7 členů výboru zvoleni pp.: Dr.
Fr. Reyl, Luěnička, Jenšovský, Zoubek, Laástinec,
Pochmon, vesměs z Hradce Králové a J. K. Maštslíř
z Prahy; náhradníky pp.: Hlavatý, Labus, Grosa,
Joudal. Do dozorčí rady zvoleni pp.: V. Myslivec,
P. Fr. Jakl, Malý, Astr, Hurdálek, — Ústřednímu
představenstvu s řady dělnictva, které po klopotné
denní práci věnovalo se ochotně často epletitým zále
žitostem Sdružení, provázeno jsouc při avé poctivé
snaze i bolným podezříváním, budiž všechna čest. —
Dlerozhodnutí užšího výboro 28, ledna obdrželi podpora:
Praba: J. Lebl 8 K, Fr. Vrla 16 K, J, Hanzl 2 Cblen
8 K, Jos. Valný z Třebechovic 7-71 K, Váci. Hlavatý
v Týništi 9:13 K, Josef Bartoš v Týništi 8 K, Ber.
Škeříková v Litomyšli 4 K, Frant. Andrš v Lipovce
4 K, Anna Vitoušová v Rychnově 4 K, Váv. Šperl
v Sušici 4 K, Ant, Oberrejter v Hlinsku 8 K, St. Lně
nička v Hradci Král. 8 K. — Příjati následující členové:
Polná: Vojt. Sedlák, lékárník, přísp. v I. třídě, Al.
Hornek, ka lan, přisp. vl. tř, Jan Jambor, domovník
HI, tř. — Hora Kutná: Jan Jas), děl. slévač FIL.tř.,
Eva Zádáková, děl. v tab. tov. III, Frant, Motlová,
děl. v tov. tab. III., Marie Karlíkova, děl. v tov. tab.
III., Frant. Karlík, šafář I, Ant. Johanys, děl. v cu
krov. I., Matěj Loncký, kočí III., Marie Donšová, děl.
v tov. tab. III, Rozalie Matlachová, tov. děl. III.,
Václ. Svoboda, pomoc.klempíř III., Marie Svobodová,
jeho manželku III., Jos. Školný, obuvník III, Frant.
Hron, obuvník III, Aloisie Baková, děl. v tov. tab.
II, Burb. Bernášková, manželka horníka III, Antonie
Lazinková, děl. tab. III., Terezie Roženská, děl. v tov.
táb. III. — Parník: Fr. Taraba, tov. dělník I., Aug.
Kejval, tov. děl. I, Frant. Beran, tov. děl. I.,Pirkl
Čeněk, tov. děl. I., Sachodol Čeněk, tov. děl. I., Jos.
Šmíd, tov. děl. I., Jan Šípek, tov. děl. I, Berger Fr.,
tov. děl. I., Em. Sršen, tov. děl. I.. Mathilda Ryša
nová, tov. děl. III, Anna Řeháková, majitel. hospod.
II, Marie Ryšanová, tov. děl. III., Božena Přivráteká,
tov. děl. III, Rosalie Balcarová, v domácnosti III.,
Marie Zonbelová, děl. tov. III, Anežka Balcarová, tov.
dělnice II, Anna. Balcarová, v domácnosti III, Jal.
Keler, barvíř I., Josefa Lžičarova, tov. dělnice III. —
Třebechovice: Frant. Koleš. kadeřník TIL., Josef
Kole, obuvník III., Frant, Růžička, koželuh II., Frant.
Macbáček, tov. kočí II, — Nov. Město n. M.: Anna
Jáklová, tovární dělnice III. — Praha: Petr Košťák,
obuvník III., Jan Košťák,obuvník III. - Litomyšl:
Marie Bartová, šička I., Helena Fišerová, lepička I.

Z Nového Hradce Králové. Zdejšíi
liálka spolku av. Vincence z Paula pro dobrovolné
ošetřování chudých v království Českém, konference
sv. Antonína Pouat., vykazuje za uplynulý rok 1902
tuto činnost: Každého týdne konána ve farním domě
vědy v pátek schůze činných členů; pravidelně na
větěvováno a podporováno bylo týdně 16—20 chudých
rodin poukázkami na potraviny aneb penězi. V zimě
s zvláště o vánocích byla podpora větší. Celkem roz
dáno mezi choré chuďasy 250 K 14 h, což aebráno
jednak od štědrých dárců, jednak kollektami týdními,
jednak vybráno z „chleba sv. Antonína“ v chrámu
farním. Konference utrpěla úmrtím vznešeného otce
chudých v diecési ndp. biskupa Eduarda Jana, jenž
ji každoročně 40 K obdařil, a úmrtím evého velezasl.
předsedy říd. učitele p. Frant. Granda, jenž ji od
založení (r. 1886) obezřele řídil, ztráty bolestné. —
Posléze vzdává nížepsaná konference Pánu Bohu za
hojné požehnání nejvroucnější diky a volá všem P. T.
štědrým dobrodincům srdečné, tisíceré: „Zaplať Pán
Bůh!“ Konference sv. Antonína poust. jest zde jediným
spolkem katolickým a charitativním, který čelí celé
záplavě aoc.-demokratické řídě se zásadou: „Kdo do
tebe kamenem, ty do něho chlebem.“ Jestli kde platí
ona průpověď „paupertas meretrix — chudoba za
prodavačka“, pak zde platí dvojnásob, neb obyvatelstvo
je ve svém jádru úplně nuzné a na cizí dlaň pou
kázané, často pro zmírnění bídy svá zaprodává i ná
boženské přesvědčení — a tu přichází vstříc naše
konference, která jednou rukou stírá slzu nedostatku
a drahou otvírá knihu útěchy av. náboženství. Jak
rozsáhlé zde pole k vykonávání skutků dobrých pro
ty, kteří chtí osvědčiti skutkem láska k svým trpícím
bratřím! Mnoho nouze sice zmírněno, ale bída dále
klepá na srdce dobročinná. Spolek sv. Antonína chce
pracovati na zmírnění bídy těla i duše dále a proto
prosí všechna srdce dobré vůle o podpora pro tak
chudou naši farnost a mnoho chudých získáno bude
zase církvi a vráceno v společnost věřících, ožitečných
údů společnosti lidské. Všichni členové konference při
týdenní schůzi ehromáždění i podělení nebožáci modlí
se za dobrodince své, aby vyplnilo se na nich ono
zaslíbení Spasitele: „Blahoalavení milosrdní, neboť
oni milosrdenství dojdou.“

Kde nmemívíra, tam je pověra —
starodávné pořekadlo, ale platí posuda zvláště v nej
novější osvícené naší době. Okolí hradecké v poslední
době zaplavováno jest celou spoustou modlitbiček
v podobě létáků tištěných, které má jejich majitel
buď stále u sebe nosit, nebo několikrát opsat a p.

Zvláště rozšířeny jou vwNovém Hradci, Pouchově,Kukblenách a v okolí. Člověk žaene při čtení těchto
výtvorů nemocného mozku, že se najdou lidé, kteří
podobnými nesmysly chtí živit své čtenáře, ač i roz

umnější dítě musí se těm plodům dát do nohorásného
smíchu. AČ pomineme všech nekalých protestantsko
židovských intrik při tom — aspoň je tu až trochou
moe počítánona bloupost lidskou. A ze svých spola
bližních činit nevědomce, v tom je málo lásky k bliš
nímu. Na důkas stůjž de část jedné takové modlitby,
v jejíměto dadpica sneažito jmen nejevětějších:
Modlitba Ježíš, Maria, Josef . . . Kdo tuto modlitba
každodenně se modlí, neb modlit se slyší, neb ta
samou při sobě nosí .. . náhlou smrtí nezemře,
žádný oheň mu'neučkodí, žádný ve vodě se neatopí,
v žádném boji nezhyne a žádný jed mu neuškodí...
od padoucí nemocí osvobozen bude, vídí-lí kdo člověka
padnouti na cestě a tato modlitba s pravé strany ma
položena bude, hned vetano a ze svého sdraví rado
vati bude . . . a tak to jde vbázní Boží dál. Vytýká
se církvi av. nepřátelství k vědě a k pokroku, přičítá
se jí tmářetví. „Právo lidu“ hlásá, že jen samo má
patent na všecko vědění, ostatní všichni jsou „nevě
domý lid“. A z těchto modliteb, jež nejeou ničím
jiným než opičenínm se německých protestansko
židovských firmách, z těch vyjde hojnost „světla“ do
té klerikální „tmy !“ Ovšem, kdo je trochu jen při
rozamu, 8 útrpným úsměvem poděkaje za ten „kom
pliment“, který se od autora takové modlitby a jeho
rozama stal. — V posledním čísle „Vlasti“ apozorňoje
„Liga“ na různé neslošné pozvánky k plesům, na
nichž též kněz namalován v maškaruím průrodě, a
které ve tisknou v moobých známých tiskárnách, jichž
majitelé byf se na oko stavěli katolíky, přece
akutky svými dávají na jevo svou „pokrokovost.“

Dar. Manželé Tloskotovi na upomínku sňatku
evé dcery Anežky věnovali Jubilejní kapli ve Lhatě pod
Libčany velký nástěnný kříž s tělem Páně a oltářní
květiny. Zaplať Bůh!

Východočeská výstava v Pardubí
cích 1008. Neočekávané účastenství k výstavě
této přimělo výstavní výbor k tomu, aby dosavádní
rozměry výstaviště, které již nyní všechny dřívější
výstavy na Českém venkově pořádané daleko převý
šily, ještě o značnou míra rozšířil. Rovněž i původně
stanovené rozměry průmyslového paláce vzhledem k
došlým a přijatým přihláškám už nepostačují a bude
palác tento, na jehož konstrukci jiš nyní 6e pracuje
— + rozměrech svých dvojnásobně zvětšen. — Vedle
průmyslového paláce postaveny budou zvláštní roz
sáhlé budovy, totiž strojnický pavilon, strojovna, bu
dova pro zemědělství a celá řade menších budov, z
nichž uvedeme zvlášť rázovitou budova pro průmysl
domácký. Se stavbou budovy administrační započato
bade v době nejbližší. — Z velkého průmyslu při
hlásil se též již velký počet firem ge samostatnými
pavilony, z nichž mnohé úhledností a rázovitostí svojí
výstavě zvláštní půvab a zajímavosti dodávati budou.
Jmenovitě záhodno uvésti významné přihlášky okolních
velkostatkářů, kteří postaví zvláštní budovy pro hos
podářství Jesní, rybářské, honební. Pro dobu výstavní
zajištěny jsou né výstavy dočasné, při kterých
budou pořádány odborné kursy a přednášky. Pro vy
stavovatele zajištěny jsou též různé medaile a čeatné
odměny státní, zemské, okresní i místní. Výstava bude
zahájena dne 26. Července a potrvádo 15. září 1903.
Poplatky z místa jsou: 1. Navolné prostoře místo
stavební 1 m* 2 K, k jinému účelu 1 m* od 50 h do
1 K. 2. V místnosti polokryté za1 m: 2 K. 3. V míst
nosti kryté za 1 m* a) na místě ze vřech stran pří
stapném 6 K, b) na atolech se stěnou 6 K, c) na stolech
5 K, d) na stěnách 3 K, e) na stěnách v chodbě 2 K.
Nejmenší možné místo, které vystavovateli může býti
propůjčeno, jest 1 m* a místo ze všech stran přístupné
4 m*. — O podrobnějších podmínkách vystavování lze
se informovati ve výstavním řáda, který se na požá
dání zašle.

Ve Chlemech konati se bude v neděli dne
1. února 1903 o 2. hodině odpolední v hostinci pana
J. Bartoše řádná valná schůze katolicko-hospodář.
politického spolku „Lípa“. Přednášeti bude pan V.
Špaček, říd. učitel z Košatek, o spokojenosti a p. J.

Chejnovský, rolník, o cukerní otázce. Hosté obojího
pohlaví jsou ke schůzi vítáni!

Z Čáslavě. Minulé neděle odbyly se dvě
valné hromady katolických spolků — spolku sv. Lud
mily provýsdobu chrámu Páně a spolku křesť. s0
cialntho. Valná hromada av. Ludmilská ukázala, jak
intensivní činnos“ vyvinuly naše dámy v minulém roce,
sebravše mezi sebou téměř 1300 K, které věnovány
byly na potřeby bohoslužebné. Spolek snímá veliké
břemeno a beder patronátu a bylo by snad už proto
aktem slušné uznalosti, kdyby navětívil valnou hro
madu zástupce patronátu a tím jaksi dámám oněm
vyšel vstříc. Spolek chystá se k důkladné opravě kaple
„pod věží“ a kapitál na opravu tu sebraný uložen jest
bezpečně v peněžním ústavě. Do výboru spolku zvo
leny byly p. t. dámy: ppí. Burdová, = Hoffrů, O. Ku
bešová, Petrovická, Baierová, Kollerová. — Křest, s0
ciální spolek po debatě více méně pohnuté usnesl so
na vnitřních opravách života spolkového, které mají
posloužiti jak bmotnému tak mravnímu prospěchu
spolku. Při volbéch zvoleni vesměs bývalí členové vý
boru. V době postní počne se s přednáškami, k nimž
sískáni jiš někteří páni. — V těchto dnech počato
s inatallováním telefonického spojení. Zase krok ku
předu. — Protože spála úplně ze zdí našeho města
vymizela, počne se s vyučováním a vychováním dítek
počátkem měsíce února ve zdejší opatrovně.

Z Nových Dvorů. Vpravděstojatýmivo
dami má býti konečně hnuto. Mysiíme regulaci
Vrchlice či Páchu, který dnes oprávněji by mohl býti
etymologicky vykládán nikoliv od německého Bach,
ale od zápachu, který se za letních měsíců z něho
do okolí šíří. Nešťastným pobořením četných rybníků
v bořejším toku etala se kdysi dosti vodon bohatá
tato říčka emrdatým rozlezlým potokem za léta a
dravou bystřínou na jaře a o přívalech. Teď ale má
přijíti odpomoc. Kutnohorské zastupitelstvo chápe se
myšlénky řádné regulace Páchu a chce ruku v ruce
s okr. zastupitelstvem věc tu také provésti. Budou
vypsány odměny na plány regulační, při nichž se má
přihlíšeti na lepší sažitkování vody, na stejnoměrný
přítok a odtok tak, aby Kutná Hora měla vody do



. statek a aby okolí při Vrohlici netrpělo. U nás na
chásí podnik Katnohorských šivého oblasu a zástapcové
našeho okolí v okr. zastupitelstvu jistě budou v tom
město podporovati. — V poslední době vstoupila tu
v divot nová záložna, jejíž úkolem bude jednak v na
léhavých případech býti lidu k race, jednak baditi
v občanetva smysl pro šetrnost! Přejeme jí hojně
zdaru!

Ze Sedlic u Kutné Hory. Po vzoru
jiných míst sestoupilo se i tady dělnictvo katolické
s salošilo sobě odbočka podpůrnou, aby v čas nemoci
a jiných nehod mělo čím v bídě ai ulehčiti. Stanovy
byly právě c. k. místodržitelstvím potvrzeny a to zav
dalo příčinu kutnohorskému svobod. orgánu, že se
na nás vyřítil s celou známou svou moblessou. Píše:
„Několik bojovných koboutů tedy i u nás zdvihá
prapor Drozdem pošramoceného klerikalismu. Dobře
pánové! Povíme sí tol A hezky od plic! Vůbec buďte
ujištění, že svědomitě se postaráme, aby klerikální
balamacení a oblupování lida u nás nepřekročilo meze
pokusa“. Když tedy dělník z mozolně sehnané mzdy
chceněkolika krejcary pamatovati na dny bídy a k vůli
tomu vatoupí do podpůrného sdružení, demokra
tický a svobodo myslný orgán s klackemv ruce
botorí se jej vytloukati ze společnosti. Bohudík, že
ještě máme pro strach uděláno, vědouce, že to poví
dání Podvysockých Listů je vědy jenom povídání od
plic — frázovité štvaní. Až vy pánové z tábora Pod
vysockých místo tlačbubovství cbopíte we práce ve
prospěch dělnictva, zvláště dělnictva nevinně v bídu
vehnaného, pak budete moci snad mloviti, ale do té
doby uděláte dobře, když zametete před svým prabem
a O nás přestanete se starati, jako my nestaráme ve
o váš.

Ze Zbraslavie. Po příkladěměst okolních
usnesly se některé zdejší dámy pečovati o chudé dítky
obsené školy za zimních měsíců podáváním polívek.
Šlechetný úmysl uskutečnily blahovolností a dobro
činností občanstva zdejšího 1 okolního, jež jednak pe
nězij jednak naturaliemi přispělo. Jménem malých:
Zaplat Bůbl

Z Míčeva. (Dobrá káva). Z venkovskýchosad
malých a chudých, jako je naše, přichází málokdy
aneb nikdy něco na veřejnost; a když se něco přec
ocitne v listech nějakých, působí to napřed podivení
a ka konci také i nářek. Tak jeto i ae zprávou tonto.
Myslím, že nejen fara Míčovská, ale i fary jiude, školy
a jiné domy bývají obšťastňovány, vlastně obtěžovány
zásilkami 5 kilovými „zelené kávy“, a to buďz jižních
krajin aneb zase ze severních; káva ta však jest tak
„výtečné“ ohuti, že se arci čeládce dát nesmí, vlastně
nemůže. Na faru Míčovskou se dostalo před nějakým
rokem takové zásilky 5 klo zelené kávy obsahující
z jižní krajiny. Tehdá jsem si ji ponechal, poněvadž
jsem ještě nikdy nebyl takto napálen. Už, když se
pražila, vydávala převýbornou vůni, ale když se pak
měla požívat, ta nikdo z domácích, ani ti nejchudší
z obce bez ošklivosti ji pít nemohli. To byla zásilka
z jiha a hle, tu pojednou dne 18, t. m. přihrnul se
posel zate se zásilkou 490 klo zelené kávy, ale v ta
kovém pytli, který už svým zevnějškem chuť na ona
kávu vzbuzoval; tuto zásilku jsem však hned vrátil.
— Jména ani sídla těch firem o naše žaloudky tak
ne starajících teď ještě ueuvádím ale, mělo-li by
te takovéto opakovati buď od těchto firem z jihu aneb
ze severa — buď od jiných firem ze západu nebo
2 východu — pak beze všech obledu zakročíme proti
tomu na patřičných místech.

Z Křesetic. Ples sboru dobr. hasičů Kře
setických bývá vědy pěkný a hojně navštíven, tento
kráte se však vydařil nad obyčej skvěle. Konal se
minulou neděli dne 25. ledna. Hostí se dostavilo
hojně jak domácích, tak i z Chrasta, Krupé, Oamo
nína a Bykáně. Při výtečné hudbě celé kapely Křese
tické mile a nenuceně plynula zábava. Na rok na
shledanou|

Vodnídružstvo pro Černilov a okolí
bude odbývati vodoprávní řízení o svém generálním
projektu od 16. února do 7. března t, r.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
se dostati veknihkupectví p. Františka Hovorky
Žitné ulici a vprodeji novinp. MVlčka na

: Příkopech.

K jubileu Svatého Otce věnovalna
haléř svatého Petra nejmenovaný, ale od celé diecése
milovaný pan aator veškerý čistý výnos knížky o mi

. lostivém létě vydané, totiž 1273 K 15 b,

Z „kníby lékařské“ sopsané roka
1597. (Bakopisz r. 1629.) Proti rýmě, Vezmi

.řetkev a krájej ji dlouze a vstrč sobě do chřípě i do
druhé kus, a budeš zdráv, — Komu krev z nosu té
kává aneb z rány. Vezmi žábu vodní, spal ji v broci
na prach, setři dobře a nos u sebe; přestanet.
K témuž: Vezmi kořen žíhavkový, drž mezi zaby a
přestaneť krev téci, to jest na mnohých zkošeno.
Kdo chce krov utaviti: Vezmi kémen, kde slunce
nesvítí a nedochází, ten na ránu polož a zastavít
krev, a potom jej zas tak na jeho místo polož a do
nes. Krev ataviti takto můžeš: Vezmi dřevo, jenž
slove žandal, najdeš je v hapatyce, dej v ruku ne
mocnému a přestaneť krev téci. K témuž: Vezmi
šípkové pecky, veyp na uhlí a pokaď tím dýmem nos
a vloš jednu pecku do nosu, totiž do chřípě a pře
stane krev téci. -— Koho zuby bolejí: Vezmi kořen
opichový a nos jej u sebe na hrdle a ont odejme
bolest zubův. K témuf: Vezmi kořen kopřivový ša
havek a otluč jej s solí a klaď na zuby, ale musíš
trpěti; budeš bohdá zdráv. K témuž: Vezmi mouku

. ječnou, 6 octem smíchej a potři zubňv; mineť bolest

tubův. K témuž: Vezmi zrno somene opichovóho, drá
mezi zuby stlače dobře v hromada u odejmef bolest.
K témat: Vezmi skočec a vař jej u víně, vymývej
tím ústa a nikdy tebe boletl nebudou. K témuž:
Vezmi posed a vař jej v octě a drž dlouho v ústech,
výborné lékařství, to poznáš. — Proti otrávení jedem
aneb čím koliv, Vezmi anděličku hryz ji anebo pij
vefenoa, anebo vezmi por a vař s vínem nebo soctem
a pij což nejhořčeji můžeš, anebo zetři hořčici s octem
s pij, také hořec a rontou a s popřem vař a pij.
K témuž. Vezmi zeměžloč a vař ji u víně a dávej
nemocnéma a vyšenet jed z něho. Kdo by co zlého
snědl aneb vypil, Vezmi jelení kořen, zázvor, kadikán,
skrájsje v malé kousky, zapíjej starým pivem s nepij
potom bodiuu enebo déle, s badešli se potom politi,
dobře bade. Na snědek. Koření černé t. j. elebor,
praškvorec a hořec dej tomo, kdo má enědek, zřežíž
drobně v teplém pivě jednou, podrahé i potřetí. —
Koma játra « plíce hnijí. Vezmi vodu z břízy toho
časo, když ona se z uf prýští, potom baziliky, zouty
a omanu, ale ať jest víc baziliky, zvař spolu dobře,
toho pití požívoj ráno a večer; byť malý kus jater
neb plic bylo zůstalo, zase narostou a v tobé so
doplní.

(7 K čemu jsou řády Latelické?
Na to odpovídá něm. geografický a stat. Obzor, ová
děje s pochvalou práci miesionářskou v Africe. Dle
něho pracají bílí Otcové kardinála Lavigerie v Kongo,
Nyasse, Tanganjice, Uvjanjembe, Viktorii Nyanze,
Sudanu, Sahaře, Tanisu, Alžíra společně s Otci sva
tého Srdce, Redemptoristy a Trappisty. Jesuité působí
na Kwango, Zambezi, Madagaskaru, Praemonstráté
ve středu Kongo; Otcové svatého Docha v Gabunu,
Sierra Leone, francouzské Gaineji, Senegambii; Mino
rité v Marokka, Tripolisu, Hoř. Egyptě; Lazaristé
v Abessinii, missionáři z Lyonu v Beninu a Dahomeji;
missionáři z Mill-Hill na hořejším Nilu, missionáři
z Verony v angloegyptském Sndann, Pallotiné v Ka
meruně.

(7) Národohospodářský spelek pro
Palestýmu. V Berlíně utvořil se spolek pro náro
dohospodářský výzkum Palestýny. Za účel má dů
kladné se obeznámiti s poměry hospodářskými země,
aby kolonisační snaby jisté části židovstva došly
povného podkladu. S pracemi přípravnými bylo již
započato. Kdoš by spolku nepřál mnoho zdaru?

(7)Přítomný stav obchodního loďstva
obnáší 29.628 lodí, kterě stavěny jsou pro náklad
32,487.763 tun. Ze států obchodních prvé místo za
ujímá Aoglie. pak přijdouSpojené Státy, Německo,
Norvéžsko, Francie, Italie, Rusko, Spanělsko, Japan,
Švédsko. Rakousko jde v řadě poslední, jako ve všem
všudy.

(7 Výroba másla ma zoměkonlí.
Michal Mulbali uvádí ve své statistice, že zeměosedlé
bílým plemenem chovají 63,580.000 krav, které ročně
dají 2,640.000 tun másla. Máslo toto representuje cenu
8278,600.000 K. Nejvíce másla co do rozlehlosti území
a počtu obyvatelstva vyrobí Dánsko, které zásobí
máslem Anglii, potřebující mimo vlastní výrobu ještě
169.000 tan z ciziny. Dánsko jest v ohleda rolnickém
jednou z nejpokročilejších zemí a my Čechové mohli
bychom ae od nich mpohému přiučiti.

(7) Řepmná produkce ve Npojených
Státech. Spojené Státy v posledních letech obrov
skými skoky pokračají « řepafství. R. 1900 sázela se
řepa na 132.000 akrech, roku 1901 na 138.000 akrech,
r. 1902 však již na 260.000. Roamnožilo ee pěstování
řepy téměř o 100%, proti r. 1900. Kdežto dříve Kali
fornie byla první zemí řepařskou, předstihl ji Michigan,
který sází řepu na 98000 akrech. [ tu Spojedné Státy
chtějí Evropu udusiti.

Návrh reformy dobročinného fondu
v Paříží. (Hodí se i jinde). Pod tímto titulem kri
tisaje J. Descaves v Journala činnost pařížské „as
sistsnce publigae“. Praví: „Peníze jsou takřka vyho
zeny a nic nepomáhá chudým, když dostávají od města
10—15 franků i více příspěvka na činži. Kde bydlí
cbadí? Bydlí v bídných starých domech, ve špelun
kách a nezdravých komorách, v nichž nakažlivé ne
moci jsou doma. (Chce-li však město Paříž opravdu
prospěti svým chudým, nepomohou statisíce, ba mi
liony, vyhozené jako podpora činžovní do starých
domů, nýbrž třeba jest, aby Paříž napodobila vzory
švédské a německé. V přečetných městech německých
(v Kolíně n. R.) provádějí systém elberfeldský: ná
kladem dobročinných fondu zakládají pro chudé nové
domy, v nichž chudí buď zadarmo, buď za lacinou
činži bydlí. Staré domy město kapuje © boará, nové
staví, dle všech požadavků moderní hygieny. Paříž
tmusí pásledovati dobré a osvědčené vzory cizí.

(7) Mrzutá mehoda atalase raskémubada
teli Ramstedtoví, který proslavil se pracemiřeči a lite
ratary mongolské. Ztráviv v Mongolskudvěleta, odebral
se v létě 1902 do Irkuteka, aby odtud odjel do Hel
singforeu. Výtěžek dvouletého pobytu, bedny s mana
skripty a sbírkami odeslal aibiřskou drahou. Jaké ale
bylo jeho přakvapení, když doma místo poukazu na
očekávané bedny dostal poukaz na zásilka — stolic.
Na jeho dotaz u dráhy bylo mu odpověděno, že sto
lice mu sice nepatří, ale bedny jeho že ae ztratily. A
tak dvouleté bloudění pustinami mongolskými neopa
trností dráhy přišlo v niveč.

Zpráva umělecká. K poučenía spclu
k trvalé upomínce na velikého vlasteneckého mistra
E. K. Liška vyšlo právě nákladem c. k. dvorního
uměleckého závodu Mikoláše Lehmanna v Praze menší,
v umělecké barevné reprodukci provedené vydání slav
ného v Římě malovuného Liškova obrazu „Kristus na
hoře Olivetské“, znázorňující tklivě okamžik, kdy Spa
sitel pokleknav modlil se řka: „Otče, chceš-li, vezmi
kalich tento ode mne, však ne má, ale Tvá vůle staň
se! (Velikost i s rámem 58 cm. výšky, 48 cm. šířky,
cena 6£l.) Dříve jiš týmž uměleckým nakladatelstvím
vydaná velká barevná umělecká reprodukce tohoto
obrazu (velikost i se zlac. rámcem 138 cm. výšky,

108 cm. šířky, cena 34 zl.) došla nejen ve vlasti naší,
nýbré i na obou polokoulích velíkého rozšíření, takže
dozajista i toto právé vyšlé menší vydání stane se
všeobecně populárním. K projevenému přání zašle se
i k dřívějšímu laskavéma prohlednutí.

Na zamezení týrání zvířat vyhlásilo
c. k. místodržitelství pro království České následovně:
$ 4. Při provozování vozby jest zejména zakázáno:
s) sarově a přílišné tlouci nebo bodati tahouny, zej
ména do hlavy, břicha nebo do nohou; pak kopati
tato zvířata nebo bíti a bodati je tvrdými, špičatými
nebo ostrými předměty jakéhokoli drahu, obzvláště
teké tlouci je násadkou biče, dále svévolně a surově
trhati otěžemi při sílném podepnutí nzdy; b) užívati
tahonnů značné kulhajících, zjevně vysílených nebo
s většími odřenými ranami; tahounů do živa otlače
ných možno jen tehdy užívati, netlačí-li postroj na
ránu; c) používati nevhodného postroje, udidla (ozubí)
atd. a to tehdy, jestliže se tím může tahounům spů
sobiti zvláštní bolest nebo zranění; d) otáčeti tažnému
dobytku hovězímu, jak se to místy děje, oprat kolem
ucha. dále pak jako v některých krajinách je zvykem,
zaptábati dobytek ten do tak zvaného „jařma“, což:
záleší v tom, že ae hlavy přivážou ku dvojitému jhu,
které na konci voje nebybně je připevněno. Zákaz
užívati jařma nabyl platnosti dnem 1. ledna 1903
e) ve studené dobé roční (t. j. od 1. listopadu do
konce března) nechati tabouny atáti ve vodě při na
kládání nebo skládání břemen na náplavkách nebo
místech. kde se nakládá led. — 8 6. Takémůže býti
dle okolností týráním zvířat, opomene-li se při jízdě
kola staviti; když ae nezaloží nebo nestaví kola
a zastaví-li se na stoupající cestě, jest opomenutí
toto pak trestným dle tohoto nařízení nehledíc ku
řízení, které po případě nastane dle předpisů policie
silniční.

Kdo si chce opatřiti Vlčkovu Osvětu,
má k tomu vhodnou příležitost. Posavadní ročníky
Osvěty, jsouce podstatnou částí české literatury po
vledních tří desítiletí, tvoří bibliothéku nejvybraněj
ších původních prací básnických, románových a no
velistických, jakož i prací ze všelikých oborů nauč
ných. Jsou to práce od nejpřednějších českých spiso
vatelův a vynikají jak svým výborným obsahem, kat.
i evou dokonalou formou. Proto by Osvěta neměla
echázeti v žádné České veřejné ani domácí knihovně.
Nyní v novoročním období prodávají se ročníky
Osvěty 1878—1895 za cenu velmi levnou, totiž jen
po 8 K, a kdo vezme za hotové 5 ročníků, dostane
šestý nádavkem. Tato sleva jest jen dočasná, pak
nastoupí zase obyčejný plat. Ani nejstarším ročníkům
Osvěty nenbývá ceny, naopak, co rok stávají se
vzácnější.

Vlastemecká firma. Maticeškolskáv Olo
monci, ješ Jonským školním rokem otevřela soukromou
českou reálka, potřebovala k účelům školským har
monia. Obrátila se tudíž na české firmy s prosbou,
aby jí přišly vstříc, jmenovitě pokud se cen týče. To
mato vyzvání vyhověla v míře skutečně vynikající ct.
firma Jana Tučka v Hoře Kutné, která dodala nám
výtečné harmonium za 380 K s 509, slevou, tedy za
190 K. Matice školská v Olomouci mileráda sděluje
tento vlastenecký čin a čes. veřejností děkujíc za dar
tak značný veřejně i doporučujíc zároveň tuto vlaste
neckou firma celé české veřejnosti.— Za Matici
školskou v Olomouci: JUDr. Jan Záček, předseda
JUDr. Jan Ošťádal, jednatel.:

Českému lide! Krásněa pln požehnána
pro český lid na Moravě uplynul právě minalý rok.
Jeden z velkých a důležitých úkolů — stavba dů
stojného českého Národního divadla v Brně — zaujala
jeho srdce a lid český ve všech zemích s horlivostí,
nadšením a obětavostí počal uváděti jej ve skutek.
Během dvou měsíců v uplynulém roce sebral a odvedl
český lid 300.000 K na stavbu našebo divadla. Na
děje naše, rozpočty naše počaly se plniti a s radostí
ukončili jeme minulý rok s vroucím díkem, žehnáním
českému lidu a pevnou nadějí, že nový rok dílo zapo
počaté přivede ku zdárnému cíli. Výbor Družstva
českého Národního divadla v Brně ae srdcem roze
chvělým vzdává upřímné a vřelé díky všem, kdož
s takovou horlivostí a rychlostí provedli úkol avůj a
tak úplně podle naších rozpočtů sebrali a odevzdali
obnosy poměrům jejich přiměřené. Těm prvním v naší
akci náleží náš díkl A k těm, kdož chystají sbírky,
provádějí je po venkově a městech, zní naše vroucí
prosba, aby s horlivostí, obětavostí, nadšením prvních
štědrých dárců pracovali pro velký náš úkol, aby ani
oni nesklamali naše naděje, aby eplnili svou povinnost.
Zbadování důstojného českého Národního divadla na
Moravě, jež pro náš osvětový a národní život je vý
znamu velkého, atane se skutkem v brzké době, bude-li
všude v obcích a městech provedena sbírka, věnují-li
naše peněžní ústavy, spolky vzdělávací, odborné, zá
bavné, divadelní a sportovné, naše obecní a okresní
zastupitelstva dary, přiměřené velikosti úkolu a jejich
hmotným poměrům. Jako celá řada obětavých Čechů
s radostí a ochotou složila hřívna bohatou, budící
úctu a uznání na oltář českého Národního divadla,
tak učiní všichni ostatní, aby projevila se zde jed
notná mysl národa, láska a obětavost všech, abychom
tak dokázali, že český národ zmůže i úkoly největší
anejtěžší. O to prosíme na prahu nového roku všechny
dobré Čechy, na něž jsme se obrátili přímo i nepřímo,
aby rychle, obětavě provedli sbírky, věnovali evé dary.

Skvrmy imkoustové 2 plátnaodstraníme,
když je třeme smíšeninou dvoa částí vinného kamene a
jednoho dílu kamencového prášku, Namučíme do roz
toku badřici a tou pak třeme potřísučné místo tak
dlouho, až skvrna zmizí. Také rezavé skvrny lze
tímto roztokem odstraniti, aniž by s0 porošila tkanina.

Něce z oboru cestovatelského. Rok
1904 chystá pro nás dvě důležité události. Jest to
v první řadě projektovaná „Všeslovanská výstava v Pe
trohradě“, dále pak Svštová výstava v St. Louis v Ame
rice. Obě výstavy alibojí si dle činěných přípravúspěch

velkolení a jsou obě pro český národ zvláště zajímavy. Na„Všeslovanské“ výsteré v Petrohradě dojde
nejprv český národopis a česká kulturní práce za

ranicemi k náležitému, důstojnému uplatnění. Výstava



v St. Louie je pro nás Čechy tím zajímavá, právě
město toto je obydleno značuým percentem Čechůa
Ze zcela přirozeně na výstavě této bude bráti podílu
též práce česká. Dá so očekávati, že bude příliv obe

censtva českého na obě výstavy velmi snační: Jaknám právě Cestovní kancelář Čeněk Šalc 4 Spol.
v Praze na Ferdinandově třídě č. 33 oznamuje, vy
jednává se jiš nyní s interesovanými činiteli za účelem
dosažení výhodnějších sazeb a cen pro případné vý
pravy české a začátkem ledna příštího roku začne
firma Čeněk Šalc a Spol. rozesflati programy a pro
epekty týkající se společných výprav na výstavy tyto.
Předběžnéinformace badou již nyní na žádost podávány.

"UVržnízprávy.
V Aradoi Králové, dne 24. ledna 1903. 1 hl.

pšenice K 11'40—12-40, šíta K 880—10:10, jedmene
K 740—820, ovsa K 600—5-50, prosa K 960—10—,
vikve K 1080—12—, hrachu K 22+——24—, čočky
K —————, jabel K 20-—, krap K16:00"—2400,
bramborůá K 280—300, jetelového semene raského
K 76:00—8400, jetelového semene červen. K 9600
—130-0, máku K 28:00—386:00, Iněného semene K 14:60
—17—, 190 kg. žit. otrab K 11-—, pšenič. otrub K 10:50,
1 kg. másla K 1*60—2'00, 1 kg. sádla vepřového K
1:60—0'00, tvarohu k 0:28 —0-32, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0*00—000, jeden hl. cibule K
8'00—4'00, jedna kopa drobné zeleniny K 109 —1*7n,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 1'10—1*60,
1 bl. švestek K0-00 —000, 1kopa petržele K0 00—0"00,
1 kopa celere K 0 00—0'00.

Listárna redakce. 

F. V. v S. Obnova zaplac. do 31. pros. 1901;
doplatiti třeba 10 K, na Daocha obnovy 3 K.

V. K. Přece jsme Váš dopis uveřejnili; poslední
až příště.

Výborová schůze |
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu, dno 4. února 1903, o 2. hod. odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertino“, Jiříkova tří

da č. 400—1. v Hradci Králové,

Dr.Jan Soukup,
předseda.

Dr.František Reyl,
: jednatel.| |

use »slado

sde so

KTELIER OTTMAR s
v Ústí nad Orlicí.

Odporučuje se k malování chrámů
jakoukoliv technikou přesnědle slohu.
Oprava starých obrazů, jakož i ma
lování nových obrazů oltářnicb, kři
žových cest a p. Dekorační malby
pro slavnosti, jakož i dekorace pro
divadla při cenách značně levných.

Rozpočty a plány bezplatně, beze vši
závaznosti.

Mnoho pochvalných uznání po ruce.

ES00C
Ctěné firmě

Adolf Novotný
továrna nábytku a voškorého koborcového zboží

v Týništi nad Orlicí,

. Hospodyně
v stáří třiceti let, která v lepším domě po deset
let domácnost k nejlepší spokojenosti obstarávala
a jen pro úmrtí svého pána nemá nyní zaměstnání,
přijala by místo hospodyně v některém katolickém

domě, nejraději na faře.

Dotazy zodpoví administrace t. I.

yslov uje své díky za solidní obsloužení a mírné
eny a doporučuje ji všem kollegům a známým

co nejvřeleji
Marie Pazourková,

učitelka,

VEJVANOVICE u Hrochova Týnce, 1903.OC
Navštivenky všech druhů

nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Ojetý polokrytý Kočár
má na prodej

správa velkostatku v Hoděčíně,
pošta Častolovice.

ne- OBRÁZKY -es
zemřelého nejdůst. pana biskupa

BDVARDA JANA NEL,
zhotovené dle poslední jeho fotografie (před 2 roky)
na křídovém kartoně 12/9 cm., vhodné na památku

pro školní dítky 100 kusů za $ K,
jakodopisnice pohledové menší formát)

100 kmsů za 5 K
uabízí —

knihtiskárna.Biskupská
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a DNae
Man.LÁzNěĚ.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
; (protokolovraná firma)

Ň v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve VYýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů u kovového náčiní.
HMCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

E se na požádání franko zašlou.
nMATTTH

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného. lněného, vloěného, bavlněného a damašk.

lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společematvo

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

Vzorky a cenník zasílají se obratem posty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvíaštní výhody.

— n
P má pre“Lu=-hu

KV | "KALre©E 1 KALIS

slatých a stříbr. bodinář a zlatní!skvostů, svateb.
darů, kapesních v Rychnověn. K. i

i nástěn. hodiu Připečný znalecv krás. provedení : 4.Okr. Boudu
doporučuje-.. Obrázkové

cenníky zašle.

BOSĎIAU +x:

x s Českého ráje.
10 skvostných dopisnie z Jičína, Pru
cbovských skal, Trosek. Hrubé Skaly, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám za 1 K
i se známkami. Každá dupisnice je zvláště adreso

vánu, tedy ne pod křížovou páskou.

datelatví pohlednic v Jičíně.

K době

velikonoční

se slohem kostelů
souhlasnéBoží hroby* "ti

Křížové Cesty =4 obid
šení“. svchy, oltáře a veškeré ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umélecký závod sochařský a fez

bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sv. Vá Javaké záložny od 1./XI 18v9.Illustr. cen
uíky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

ZODOOOOOOOONDODOOY

9 Zubní lékař

: MWMADR.SI. HAFál
%

%AMradecArálové,
“ Velkéniměstí číslo 136. X
DOOR KDO KOX OOOCŠÉ

ordinuje od 8—4 h.

První český katolický závod ve Vídní,

Františekuher
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., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

OJEIÍÍCA ÍCÁA

všech různých druhů, nejosvědče
nějších a nejlepších soustav, Též
na mirné splátky, stále na skladě
v hojném výběru; jedině k dostání

:

Vprvním sportovním závodě :

»
**

Františka Jiráčka,
ve Vysokém Mýtě u Chocenské brány.

Odborná dilna na opravy velocipedů
a šicich strojů. Strojové jehly a sou
části k šicim strojům stále na skladě.POACEAE

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

PB“ Božíhroby,"Ji
SMY“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OO00000000000000

©

OOOOOO00000

OOOO

pMr

500.000 kusů
velikonočních dopienic, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 1:20 zl., 150 zl., 1:80 zl. a 2 zl.

WF“ 2,.000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy na skladě za ceoy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a Ď zl. franko, po
zaslání obnosnu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině.

Přijme se několik spolehlivých zástupců.
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Založeno r. 1850

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze 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
snovuzlaceni A stříbřeuí starších věcí vykoná se rychle a
zašlou 80 již svěcené ae atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků u odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstruucí, ciborií, relikviářů,
nádobek na „sv. oleje, lamp. lucereu, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvice.

PRE“Hledáse —

kruhlářský mstr
jsoucí a to vésti strojní dílnu aspoň s dvacíti tru
blářskými dělníky, kde se vyrábí výhradně jen
nábytek.

Týž musí rozuměti kresbě a dle výkresu
pracovati.

Podmínky odměny se pak projednají přímo.
Členové katolické organisace mají přednost.

Přiblášení staniž se v Hradci Králové v ad
minietraci t. 1.



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.

Pravé, vyleželé burg.

=— WINDO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasilá v nádobách od čtvrt do

jednoho hektolitru, litr za 80hal.
JAN TUREK,

majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

k
Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.IPO

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest mi umož

něno zasýlati za pouhý obnos(* 3 korun jiš
1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papíru
a 100 obálek) a 25 akvostných umělec. dopisnic.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

KOK
Josef Neškudla,

c. a kr. dv. W dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovenstva| ©
vů všudež osvědčený a mnoha doporu-| %

: čeními nejčastěji vyznamenaný
e. a k. dy. výrobní závod

věd Kostní porumenů,
čs| praporů a kovového náčiní. — Illustr.
4| cenníky, vzory s předměty k výběru na

požádání franko se zasílají.
Adresa vždy doslovně úplná.

Ei NT

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 na

hlédnutí franko zašleme.

Provedeno ke 300 oltářů.

— nabísí —

koňak,p borovičku,rumy a liké r sisaké ov
JÍ víno, bílé pněe vino borůvkové (medici- |

Šk nalní) vinasladká avíno Šumivé (šampaňské.) |
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové |jakosti velmi levný koňak a i
slivovici, vše v o pálení aVlastní výroby. E

hi Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku :stříbrnoumedailí [81891 na jub. výstavé v Praze:

státní a diplomemslaté medaille, a mnohýmihýméjiznohýmuje |nými diplomy s právem rašení slaté
Vzorky zdarma a franke,

(J. Syvalterův synovec,n
stupce)

odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
témufigurálnímuprovedenía

j sice 1 se Šelesnými rámy, sí: lčmi 4 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
P: -| rada bezplatně,bezevší závaznosti

7: ka definitivní objednávce.

8j

PRE"Nesšetnaveřejnái písemnápochvalnáuznání."fi
Založeno roku 1836.

X

Pozůstalí.

|
j



Rolnictvo jinde.
I

(4) U nás rolník dfe se do úpadu, novot
nemiluje, a když v hospodaření, nastanou po
měryneutěšené,smatněskloníhlavua naříká.
Volá se na poslance, aby tam ve Vídni zborta
na vládu zaklepali, rolnictva že třeba pomoci,
zvláště když ono tolik obětí ve prospěch státu
přináší. Jako hladové dítě s třesoucí rukou
očekává od matky lžíci sousta, tak mnozí
z řad rolníků očekávají úěco od vlády, jež
8 poslanci stále se radí, ale přes to rolnictvo
strádá dále. Zapomíná se, že v jednotné orga
nisaci rolnictvb, jako stavu základního, jest
síla, která ho může povznésti a přenésti přes
ona úskalí, jež ma podrážejí nohy.

To viděti na př. v Dánsku. Tamní rolníci

jako naši hleděli si před lety ponejvíce obilí,ale když ceny jeho úžasně klesly, nověšely
hlavu, nýbrž vrhli se na pěstování pícnin a
s ním spojené dobytkářství. A když i tu vý
vozn dobytka zavřeny brány, chopili se mlé
kaření, jímž stali se nyní avětoznámými. Za
kládány tak zvané družstevní čili podílové
mlékárny; počet jich od první mlékárny roku
1882 koncem r. 1901 stoupl na 1056.

Zřízení mlékáren děje se beze složení
ani jediného haléře se strany rolnické. Po
třebný kapitál opatří se výpůjčkou z peněž
níbo ústava na mírný úrok; vše musí býti
splaceno v 10 letech. Tu každý rolník dle
počtu svých krav ručí za určitý obnos, který
obyčejně obnáší 10 K za jednotlivou dojnici.
Spolu se rolník zavazuje, že do mlékárny bude
dodávati po 10 let veškeré nadojené mléko.

Mléko slouží většinou rouze k výrobě
másla, při čemž člen jest povinen vzíti zpět
sbírané mléko i podmáslí dle množství do
daného mléka teplého. R. 1898 zpracováno
1014 mlókárnami dánskými 1628 mil. litrů
mléka a vyrobeno 65 mil. kg másla v ceuě
nejméně 100 mil. koran. Slašný to kapitálek,
který do Dánska plynul výhradně z ciziny.
V českých zemích je kapitálu až dosti. Zá
ložny a spořitelny naše vykazují stamiliony
korun, které, k průmyslovým a obchodním
podnikům použity byvše, nejen by byly vráceny
těmto ústavům i s úroky, ale přitáhly by do
vlasti naší nové miliony. Schází nám však
podnikavost.

Právě podnikavost a obchodní dach pů
sobí, že rolníci dánští dobrovolně stavějí se
pod kontrolu. Vždyť to „nejlepší na krám I“
nelze si ani mysliti bez patřičného dozoru.
Ovšem důvěra a dozor mosí se i tu jaksi spo
jovati. U nás rolník, živnostník vůbec atd. je
hrozně uražen a bez milosti žene před soud
toho, kdo poněkud důkladněji posuzuje veřej
nou činnost jeho, aneb se snaží prozkoumati

hospodářské poměry ústavů a zařízení veřejných, jsoucích pod vládou „nejlepších synů,“
kteří pro samou „vlasteneckou a humanní“
činnost nemají ani času plniti vlastní své po
vinnosti. Drzé čelo a spousta jemných vybra
ných slov omamaje často důvěřivost ochotných
dozorčích orgánů. Doma chceme býti neobme
zenými pány, kdežto v nepřející cizině po
korně 8e ekláníme.

Státní létací komise obyčejně nenadále
dvakráte týdně zkouší v mlékárnách dánských
jakost mléka určeného nejen za potravu, alei
za krmivo. Vedle toho rolníci tamní spojají
se vtak zvané spolky kontrolní. Spolek takový
čítá zřídka přes 26 blízko sebe bydlících rol
níků s počtem krav nejvýše 900 kusů. Učelem
této kontroly jest, aby se chovaly dojnice sku
tečně výborných vlastností. Zkouší se tučnost
mléka, určoje se množství a jakost píce atd.
Na základě tom vede se o každé dojnici kniha,
V níž zaznamenáno množství denně a za rok
spotřebované píce, váha mléka a tučnost jeho,
váha másla, denní dojnost, výrobní náklad,
váha dojnice, kolik jí na váze přibylo atd.
Práci tu vykonává spolkem placený Assistent.
Tím jest obyčejněmladší vzdělaný rolník, který
se stěhuje od statku ke statkno, aby na místě
samém zkoumal. Za každou krávu připadá tu
asi 2 K ročního vydání, k čemuž stát sám
přispívá někdy až polovičkou. Náš rolník se
takovému jednání snad útrpně zasměje a Da
mítne, že nemá ani času hráti si vážením a
odměřováním píce. Ale zapomíná při tom, že
jen ten získává, kdo často majetek svůj pro
hlíší a spolu pilně počítá.

Literatura.
Nákladem graf. společnosti Unle

v Prase: Spisy Jalia Zoyra VI.: Zahrada Mariánská.

Román. Seš. 4., 5, 6. po 40 bh. Zvlášť doporo
čitelno. — Sofie Podlipské spisy VI.: Paměť a smrt
a jiné novelly. Seš. 1.—3. po 830. h. — Paměti
presidenta P. Krůgra, Z barských bojů. Překlad dr. J.
Gutha. Seš. 5.—6. po 60 h. — 28 let bouře a
slonečna v již. Africe. Burské boje, líčí plukovník
Sohlel. Seš. 10.—12. po 60 b. — Dějiny umění ná
roda čes. Píše F. J. Lebner. S četnými illustracemi
a barvot. přílohami. Seš. 13. za 70 b. — Bož, Něm
cové Babička ve skvostné úpravě s kresbami akad.
malíře A. Košpara. Seš. 2. sa 2-50 K.

Nákladem J. Otty v Prase. OttovaLaciná
knihovna národní zahajuje znamenitou prací slovutné
episovatelky G. Preissové „Zmítené haluze“ 26. roč
nicl svého trvání, Vychází ve Ibůtách týdenních v se
šitech po 20 b. — J. Arbess Sebrané spisy. Díl
VI. Romanette III. Seš. 3.—6. po 30 h. — Be
brané spisy Karol. Světlé: Noveliy, Seš. 5.—8. 30 b.
— Angl. knihovna: Zkouška R, Foverels. Od J. Me
reditha. Seš, 24.—26. po 24 b. V Lidových roz
pravách lékařských vyšla velmi poučná pojednání.
Řada III. Snahy veřejného zdravotnictví v otázce
smlouvy manželeké. Napsal dr. L. Haškovec. Čís. 12.
za 60 h. — Řads IV, Náblá smrt, její příčiny a
ochrana, Od dr. VI. Slavíka, Čís, I. sa 2 K. — Čís.
3. Poučení o tyfu břišním. Napsal dr. Lad. Čech.
Uena 30 h. — K protinožcům. Cestopis J. Kořen
ského. Seš. 10. za 60 b.

Nákladem V. Kotrby v Praze: České
Květy. Rodiuná obrázková revue pro zábava 8 pou
čení. Pořádá dr. A. Podlaha, Seš. 3. a 4. Vycházejí
15. každého měsíce za půlletní předplatné 6 K. —
Rádce duchovní. Česopis kučžatva Českoslovanského.
Redaktor Megr. Dr. Jos. Burian. Roč. X., čís. 1. a
2. Roč. předpl. 8 K. — Rajská Zahrádka. Časopis
pro mládež. Řídí V. Špaček. Roč. XII. Seš. 3. abo
batým obsahem. Roč. se předplácí 1 K 60 b. —
Spravedlnost. Kapesní kalendář křesť. sociálů česko
slovanských na rok 1903. Od J. H. Dobroslava. —Jos.
Ebrenbergra Sebrané spisy zábavní. Sv. V,—VI. Seš.
53.—656. Kaplička pod lipami a Iovalida. Dvojsešit
za 64 b.

E. Beaufort v Prase. Přítel Domoviny
s přílobou Hádanky: Na rodné hroudě. Od J. Šandora
Gjalského. Z chorvatštiny přeložil J. Hadec. Seš. 8.
a 9. po 2) hb. — Neznámá země, Obrázky ze života
Peršanů. Píše S. Lomnický Redžep. Seš. 3.—5. po
3%. b.

Družstvo „Vlast“ v Praze. „Vlast“,Ča
sopis pro poučení a zábavu. Redaktor Tomáš Škrdle.
Ro'ník XIX., čís. 4. Předplatné na rok 10 K. —
Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského
školství s přílohou katechetakou. Redaktor Dr. R,
Horský. Vychází 1. a 15. kuždého měsíce za roč.
předpl. 6 K. — Vazdělavací Četba katol. mládeže.
Redaktor F'r. Jelínek, Roč. IL. čís, 1.: Na cestu
životem. Napsala L. Grossmannová-Brodská, — Kvítka
z rajské zahrádky. Podává Fr. Jelínek. Vychází
estkrát do roka za 40 b.

Vychovatolské Listy. Časopis věnovaný
zájmům křesť. vychování, Ročník III. Čís. 2, Redaktor
AL. Adamec. Výcházejí v Brně ua Petrově č, 1. dva
krát měsíčně za roč. předpi. 6 K.

Křesťanské Škola. Časopis pro šířeníidef
nábož. v čes. školství. Redaktor V. Špaček. Roč. II.,
č, 3. S přílobou „Obrana“ pravdy křest. ve veřejném
životě. Expeduje Cyr.-Mvthod. knihtiskárna v Praze
za 6 K roč.

Poklad věřících. Lidový list k uctění
Nejsv. Sv, Olt. Řídil V. Roudnický. Roč. IV., č. 9—12.
Vychází jednou za měsíc v knihtiskárně V. Kotrby
v Praze sa roč, předpl. L K 2 h.

Rozhledy po lidum'lství. Ve prospěch
„Job. žeoského asylu císařovny Alžběty v Praze.“
Vycházejí 15. každého měsíce redakcí JUG. F. Cyr.
Vlka. Roč. XI., č. 1. Předplatné 4 K rvč. přijímá
pt“ L. Trakalová v Praze 128-II.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčník
zábavně poučný pro lid, Vychází redakcí J. Vévody
v Prostějově za roč. předpl. 4 K. Roč, XII, č, 1.
u bohatým obsahem.

Máj, belletristický týdenník, vydávaný spolkem
čes. spisovatelů „Máj“. Red. Fr. Herites. Roč. I.,
čís. 17. a 18. Roč. předpl. 10 K přijímá adminlstrace
v Praze ve Štěpánské ul.

Epocha, čtrnáctidenník, podává pěkné články
o průmyslu, dopravě, vynálezích atd. Redaktor J.
Jindra. Roč. VIJI., čís. 7. a 8. Vydává E. Weinfarter
v Praze za roč. předpl. 6 K.

Ceskéčasopisectvo XX. věku,Seznama
statistika veškerých vycházejících Čes. časopisů v Če
cbách, oa Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, v Ně
mecku a v Americe. Sestavil V. Kadlata-Proboštů
v Praze II. 161. Cena 1 K 20 b.
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Různá doporučení, kterýchž se dostalo
uměleckému ústava

B.SRARDA,Brno,
za dodaná malovaná okna v roce 1902.

Velectěný pane!
Okna v kapli jsou velmi pěkně provedena; dě.

kuji mnohokrát, že jsou tak krásné provedena.
16.[2. 1902. Baronka Helena Offermannova.

Velectěný panel
Na Vaši ct. žádost ze dne 4. dubna dosvěděoji

Vám, že jsem s provedením malovaného okna „Vzkří
šení Páně“ ve Kdousově velmi spokojen.

Ve Kdousově 4.|5. 1902.
Karel Florián, farář.

Vaše Blahorodí!

S provedením oken jsem velmi spokojen.
Znamenám se v úctě

dr. F. Reyl, řed. stad. sem. „Borromea.“
V Hradci Králové 19.[7. 1902,

Blahorodý panel
Vzorek je hezký a průsvitný a vůbec okna ta

všem zamlonvají. Srdečný pozdrav a díky za do
ání, coš k mé radosti bylo.

Kuželov 80.|7. 1902. J. Kačer, farář.

Blahorodý pán B. Skarda, Brno
Za odeslaná okna vyslovaji Vám nejerdečnější

dík. Provedení jest velice pěkné a tímto právě vystihl
jste mé přání. Rád chci a mohu Vaši ct. firmu
každému odporučiti.

Dol. Vistonice 15.|8. 1902.
Otm. Karlický5farář.

[Pan B. Škarda, Brno!
Jménem stavebního komitétu pokládáme si za

čest Vám oznámiti, že jste si u Vás objednanými a
dnes v dobrém stava došlými 4 malovanými okny
kostelními našeho plného uspokojení vydobyl.

Bovné 9.j8. 1902.

Civilní ředitel komitétu: Petr gonde, okres. notář,Pokladník komitétu: ArnoštKoszeczSkaplan.
Josef Istranyaveky, tit. kanov. na Dómě,děkana farář.

Notář komitéta: Alexandr Ballay, nadačitel.

Blshorodý pán B. Škarda, Brno!
Okna s poprsím av. věrozvěstů „Cyrilla a Me

thoděje“ pro náš chrám Páně vyhotovená velmi se
zdařila. Živoat v obrazích, jemnost v barvách skla a
přiměřená pestrost ornamentiky mile působí na po
zorovatele a dodává malbooknám pravý ráz umělecký.
Jelikož cena je poměrněmírná, nemohu jinak, než
umělecký ústav Vášvřele odporačiti.

Vel. Olkovice 19.j8. 1902,
Ve vší úctě se znamenám Vašnostin

Cyril] Otava, kons. rada a farář.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
Jsem oblačen Vaším korektním provedením,

mnou pro zdejší městský kostel objednaným oknem.
Neopomenu též Vaši ct. firmu každému co nejlépe
odporačiti.

Prostějov 3./8. 190%. V plné úctě
Karel Postler.

Pan B. Škarda, Brno!
Vrátiv se z mé cesty, prohlédl jsem mnou ob

jednané kostelní okno a musím Vám za provedení
téhož největší svou chválu vysloviti. Přičiním ae,
bude-li zde neb v okolí podobná práce, Vaši ct. firmu
co nejvřeleji odporučiti.

Prostějov 23./8. 1902.
V nejblabší úctě Ad. Procháska.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
Na Vaši ct. žádost dosvědčnji Vám,še malovaná

okna v chrámu Páně v Provodově se ne pouze lidu
venkovskému, ale i všem kněším, co Mariánský
chrám v Provodově navštívili, velmi líbila a toť se
ví, že mně také.

Uh. Hradiště 28./10. 1903.
S veškerou úctou J. Havlíček, farář.

Blahorodému pánu B. Škardovi!
Okno, vlastně roseta je provedena ku všeobecné

spokojenosti, zvlášť, že jsou barvy dobře voleny
Okno činí dojem veselý a radostný. Dá Pán Bůh, že
budem brzy pokračovat, abychom ta stará okna
v presbyteriu odstranili, Zavolém Vás v čas.

V Kroměříši 10./11. 1902,
Vašemu Blahorodí oddaný Jos. Droběna, kanovník.

Vážený panel

Krásné provedení okna, vzornou dodávku v časa dle ujednání zdvořile potvrznji a-neopomenu ústav
Váš každému nejvřeleji doporučiti.

V Bystřici pod Pernštýnem 14./11. 100%.
S úctou B. Sašecí, c. k. rada zem. soudu.



Závod g. B. Škarde u Brna!
Isradivje za žapnu crkva ov. Jarja na Šipka

sedam novih bojadisaníh prozora. Radaja je izvedena
čisto, eolidno a umětnički. Boje razporedane sn skladno
asliko su toli divno izvedeno, da nuždno potičana
sabranost i pobožnost. Ciena je umjerena. Mirneduše
preporačam ovaj závod svakomu.

Na Šipku, dne 8. ožujka 1902.
Ant. Obad, zač. kosist. přišed. i žapnik.

Velectěný pán B. Škards, Brnol
Obě dodaná figurální okna ze skel katbedrálních

a antických jsou krásnou ozdobon kaple Zvěstování
Panny Marie ve farním chrůmu Páně. Každý chválí
dílo Vašea obdivnje mírnou ceno. Jsem úplně spokojen.

Farní úřad ve Žďáře 8./11. 1902,
J. Lašťovička, farář.

Velectěný pane Škardo!

Tímto dosvědčoji, že se všemi 6. figurálními
okny Vaší firmou pro chrám Páně v Krumvíři vyho
tovenými úplně spokojen jsem a proto Vaši firmu
všestranně odporučuji.

V Kramvíři 19./12. 1902,

S veškerou úctou Josef Beránek, děkan a farář.

Velevážený pane!
Jsem e provedením všech oken starobylého

chrámu Páně sv. Jakuba v Podolí úplně spokojen.
Těším se na okna ve farním chrámu Páně v Jemnici

V Jemnici 22./12. 1902.

Frant. Hlavička, farář.

Vaše Blahorodí!
Jsem s okny dodanými úplně spokojen.
V Bochoři 27./12. 1902.

Se vší úctou se znamenán Ant. Dolák, farář.

Velectěný panel
Okna s obrazy av. Augustina a sv. Antonína,

jež jete do kaple školských sester v Morav. Třebové
dodal, všeobecně se líbí. Těší mne, še jsem se ne
klamal, důvěřuje v ústav domácí a rád při vhodné
příležitostisVášízávod odporačím.

V Morav. Třebové, 22./12. 1902.
Alois Liška, spiritual.

Mnohovášený panel
Malované okno s obrazem Panny Marie Dabské

Vámi do našeho chrámu Páně dodané svým krásným
provedením uspokojilo mne úplně a zamlonvá se všem
kněžím, kteří během poutí do našeho domu Božího
zavítají. Znamenám se v úctě oddaný

V Dubě 22./12. 1902. Štěpán Palásek, probošt

P. T. pan B. Škarda, Brno!
S oknem pro mne dodaným jakož i s oním pro

P. Oaardiána jeme úplně spokojeni. Vyslovaji Vám
ještě jednou největší dík za ta krásná okna, na která
mobu býti úplně hrdým a znamenám se se erdečným
pozdravem

Fiume, 4./6. 1902. Mateo Ballas,
prefektor kostela av. Jeronýma.

Pan B. Škarda, Brno!
Dodal jste mně 4 okna pro nové kaple při farním

našem chrámu Páně s obrazy: „Obětování Pánmě“,
„Ukřižování Páně“, „Sv. Cyrill a Methoděj“, „Sv. Jan
Nepomucký a bl. Jan Sark.“ Obrazy jsou v bohatém,
barokovém, architektonicky provedeném rámci a pozadí
a jest vše odborně uspokojivě provedeno. Z té příčiny
mohu Vás u provádění prací Vašehooboru dále do
poručiti.

Farní úřad ve Vyškově, 30./11. 1902.
Frant. Kroutilík, děkan a farář.

Velectěný pán B. Škarda, Brno!
Během roku 1902 dodal jste do našeho děkan

ského chrámu Páně 9 malovaných oken. S dovednou
prací Vaší jsem já i osadníci úplně spokojeni.

Děkanský úřad na Kladně 20./12. 1904.
A. Maděra, děkan
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ž OBRAZY
E olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
JE produkce nábošenské a historické, srcadla,
JI rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

M výrobky všech druhů v moderní úpravě,
solidně a levně.

I veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
potřeby, všdy nejnovější

DEP“dopisnice "G
R a vše do oboru papírmickéhospadající

v nejbohatším výběru doporučuje

Joset Kieslich
o Hradci Králové,

Uměleckýsávodpro kostelní práce a výrobu a
rámců salošen r. 1891. x
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ramky, prsteny, vůbec veškeré
druhy skvostů. Optické sboší,
brejle, skřipce, dalekohledy, dů
vadelní kukátka atd.

Úáclav
Srančák,

oba fe hodinářský a nabický návad |
ručí se S roky m ,
ra orámý České Ořebové

Veškeré správky hodim a šperků vyřisují se
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jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko- Uhersku.

První česká továrna
dýmek

A, Patrná a syn
-- wJaroměři.- 

ZÁKONNĚ
EHRÁNĚNO,

PATRIA

Založeno 18942.

Sa$' Cennikyzdarma a franko. "i

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Váolav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

i

Nábytek na splátky
bes zvýšení cen na každou stanicidodává

výrobaaskladynábytku
K. V. SKUHERSKÝ,

Hradec Králové.

Kločárel
(4, zv, SACZBURKA)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

Nové kočáry nejnovější soustavy
WS" stále na skladě."ie

ča č525 5868

Kostelní ;
ČINÍ.Nd x
Bag" vlastnívýroby>

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:
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První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

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

levná, jakost výborná,
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Podivný parlament.
(14) Uvažujíce o poměrech ve vídeňské

říšské radě, mimovolně vzromněli jsme si na
slova „podivná společnost“, jež před devíti
lety padla s vysokého místu a vypůjčili jsme
si je pro tento svůj článek.

Byly doby, ovšem doby krvavé, na něž
nerado se vzpomíná, kdy parlamenty rozhodo
valy nejen o osudech zemí, ale i panovnických
rodin a jich vlád. Třeba násilnické, byly tyto
sbory přec jen nejvyšší mocí ústavní u záko
nodárnou, ony vlády odstraňovaly, ony nové
dosazovaly. Dnes — tof jisté — nabývají živly
demokratické většího a většího významu v mo
derní společnosti, že by však rostla stejně moc
parlamentů, jež mají býti výslednicí těchto
vlivů, toho nepozorojeme, naořak poskytují
opy v mochých státech konstitučních dosti
smutné divadlo vládní odvislosti a vnitřní roz
háranosti. Vážnost této instituce klesá a náro
dové přesvědčují se při vší touze po svobodě,
že je lepší prostřední absolutismus než zřízení
konstituční se špatným parlamentarismem v čele
a jsem jist, že by ti, kteří vr. 1848.za konsti
tuci krev prolili, byli ní šetřili, kdyby před
vídali ty kouce, k jakým to parlamenty do
pracují, že se v nich neprojednávají otázky
kulturní, národohospodářské, sociální, ale že
se v nich marně probíjí čas a peníze a to jen
proto, že jeden z národů na říšské radě za
stoupených nemůže pochopiti, že by mu mohli
býti ostatní národové při stejných povinnostech
rovni. Měli jsme při psaní nadpisu na mysli
v první řadě parlament rakouský, avšak i jinde
není on tím, čím býti má. Či je to v pořádku,
když předseda odjímá řečníkovi slovo, zava
dí-li o mocnáře, a parlament si to dá Jíbiti?!
Osoba panovníkova nemá se sice zatahovati ani
tam, kde jinak je naprostá volnost slova, avšak
není-li panovník politicky nestrunným? Co pak?
Kde je jinde místo, aby mu to dotčená strana
pověděla? Zde se jedná o princip, o vážnost
zákonodárného sboru a ta 86 musí hájiti vždy
a proti každému. To se odehrálo nedávno
v říšské radě německé.

A ve Francii není lépe; právě v tyto dny

pověděl to francouzským násilníkům vládnímeschanel, nazvav vládní většinu podivně sbra
banou sebránkou, Jak tam si liberálové pomá
hají k většině, zvláště v méně pokročilejších
okresích a koloniích, zaslabuje, aby vedle
jiných jejich činů na věky zaznamenáno bylo
v černé knize Francie.

Nejlépe se nám zamlouvá svým starým,
přísným řádem parlament anglický, ač ani ton
není, čím býval, což se zvlášt v burské válce
ukázalo, kde mu Chamberlain namluvil, co chtěl.

Nejsmutnější divadlo však poskytuje a po
celou dobu, co je na světě, poskytoval parla
mmentrakouský, jenž byl a je více parádním, než
zákonodárným sborem, aby národové nezapo
moěli, že mají konstituci a dobře pojmenoval
vládu posl. Kramář v poslední debatě o branné
předloze „byrokratickou parlamentární vrch
ností“. Tak tomu je; když jde o vojsko, vy
strčí se tabulka s nápisem: „státní natnost“ a
vlak jede dál, t. j. poslanci mlčí a hlasují pro
ni. První léta por. 1848.byl rakouský parlament
pouze na papíře, národové byli zkroceni a šlo
to; Bach byl horším absolutistou, než sám
Metternich. Dokud ostatní národové mlčeli,
bylo dobře; parlamentární většina a vláda -bylo
jedno a totéž a proto si rozaměly. Později,
když skupiny 8e již pozměnily a národové
slovanští se přiblásili k slovu, bylo často třeba
zasáhnutí vlády a toho ona si též pilně ble
děla, t. j. dělala si většinu, jakou chtěla a
potřebovala, aby v ní rozhodovali Němci. Jinde
parlament dělá vlády, u nás naopak; jinde
stačí odhlasovaná nedůvěra, řízuá interpelace,
pád sebe menšího vládního návrhu a vláda se
poroačí, aby udělala místo jiné; u nás propadne
celá vládní osnova, u nás vyslovuje se vládě
nedůvěra každý den a ona se tomu v ducha
eměje, jakoby se jí to netýkalo a vládne 8 „vyč
kávacím klidem“ dále.

V Hradci Králové, dne 6. února 1903.

V tom ohledu byl pověstným nebožtík
Taaffe, přímo však nepřekonatelným a opravdu
horas ceoncours je p. dr. Kórber, na něbož přišly
jen v tom ohledu zlé časy, že se nemůže do
dělati většiny, jako jeho předchůdce, hledaje
ji jako Diogenes s lampičkou v race po cou
loirech. Tu, která se mu nubízí a která by mu
mohla podati raky ihned, ježto není urnělou
nýbrž přirozenou, nechce a ta drahou slepiti
nemůže, ač na tom již tři leta pracuje. Dr. Kórber
hledá většinu, v níž by nescházeli zěmečtí na
cionálové, ti jsou však tak vyhlášeni, že se
vikomu 8 aimi do železného krahu nechce. Jen
ty kruhy, jež jsou v první řadě na tom into
ressovány, aby se jich zřekly, nemobou se k tomu
odhodlati a nám mimovolně připadají slova Sau
lovak synu Jonatbanovi: „miluješ syna Isaiova
k vlastní své záhubě a škodě“. Již od 17. října
1897., co opanovali parlament, sbírají Němci
na většinu, níž by nás udolali, ale posud se
jim to nepodařilo, Kdyby ae s námi v otázce
jazykové poctivě vyrovnali, bylo by to hned;
to oni však nechtějí, sami většinu vládě na
bídnouti nemohou a přec jsou vlastně při vládé.
Jaké to abnormální poměry! Po celém avětě
dojde po debatě k hlasování a strany se dle
vlastních zájmů třídí, jen v rakouském parla
mentě k třídění to nedochází, ježto Němci
hrozí obstrukcí, utvoří li se většina bez uich.
Silná a spravedlivá vláda by toho ovšem nedbala
a vzala by většinu, jaká cestou přirozenou se
utvořila, ale vláda rakouská má jinou praxi
proto, že uení vládou parlamentu, nýbrž jedné
strany a blaho této strany jde jí nad blaho říše.

Když katoličtí Němci učinili návrh na
změna jednacího řádu, byli Češi ihned ochotni
podati k tomu dílu své raky, jen Němci libe
rální, pokrokáři atd. jsou proti, ježto se právem
obávají, že by to pak došlo k většině slovanské,
což by dle jich úsudku znamenalo konec říše,
jež jen s nimi stojí a padá. A vláda? Vláda,
která měla již dávno k této změně první krok
učiniti, smýšlí stejně s Němci, ježto rovněž
myslí, že by to bez nich nešlo. Všecko marno,
svalovati vinu na zlé Čechy, kteří se vyrovnati
nechtějí, věc je příliš průzračná a mimo to
našly se listy, jež se k tomu oez obalu pří
znaly. Tak píše dopisovatel vídeňského Arbei
terzeitunga do berlínského „Vorwárts,: „V tom
okamžení, kdy z parlamentu zmizí možnost
obstrakce, utvoří se ihned stará majorita ze
slovanských národností a německých sběbů a
drobení státu, jaké panovalo do r. 1897., začne
znovu. Obstrakce je institucí liberální a jako
taková akázala se při dnešních poměrech, jako
mnohá jiná liberální vymoženost, neudržitelnoo;
nemožno, aby 20 poslanců trvale udržovalo
celý sbor v šachu a aby jediný pilný návrh
mohl pošinouti i tu nejdůležitější debata do
neurčita, i kdyby Hanibal byl ante portas
(před branami).

Největší chybou vídeňských politiků je,
že ani rok 1866., ba ani 1870. nepřivedl je k po
znání, že Rakousko není více státem německým,
nýbrž sovstátím zemí na říšské radě zastou
pených. Z „bunta“ vyloučeno, pracuje Rakousko
pro „bunt“. ježto živí živly, jež do ciziny
tihnou. Nyní byl by svrchovaný čas, aby ob
noven by) starý železný krah, což by bylo
velmi snadné, ježto většina od případu k pří
pada skutečně zde je. Vzchopí se vláda k čina?
S Němci ať nepočítá! Ti jsou pro. vyrovnání
ale pro takové, po němž by panovali jako
drahdy; ti jsou pro potlačení obstrakce, ale
té české, pro ně mají býti vždy otevřena zadní
dvířka. U jiných je obstrukce těžkým hříchem,
u nich je to věcí dovolenou. A ještě něco je,
co udržuje rakouský parlamentární stroj v ne
hybnosti; je to starý rakouský cop centrali
sační, jenž ovšem má svůj původ zase jen
v ohledech na Němce. Parlament až doposud
stoletý tento systém podporoval a protože ze
změny jednacího řádu i jemu hrozí nebezpečí,
zříká se vláda něčeho, co by každá jiná vláda
považovala za svou tvrg a ochranu. A přec
není pro Rakousko jiného vládního systému,
než je ten, jejž si již v kolébce na svět při
neslo; dokud nebude postaveno na svůj při

Inserty se počítají Icvmě. i
Obnovavychásí v pátek v poledne, Ročník IX.

rozený základ autonomní afoederativní, nebude
tu míru, nebude tu pokoje. Proto nepovažuji
věru za úlohu českého národa, držeti tento
neudržitelný systém centialistický a jeho hlavní
sloup — parlament. Af padne instituce, nemá-li
býti zdrojem práva a spravedlnosti pro všecky
národy v míře stejné| Podporování vlády, jež
krom křiku německého nic jiného neslyší, je
za dnešních porněrů podporováním vídeňského
centralismu a v takové době zdá se obstrukce
věru býti jediné možnou českou politikou. Že
by vláda sáhla proti českému národu k pro:
středkům násilným, nevěřím; tu Si zajisté
rozmyslí a to tím více, že zahraniční obzor
zastřen je mraky, z nichž strhnouti se může
každé chvíle bouře. Povolávání vojívů z dovo
lené a to na hodinu, výprava rakouské eskádry
do vod Lovante něco jistě znamená, i kdyby
p. Welsersbeiwmb sebe krásněji ujišťoval, že je
to jen obvyklé cvičení.

V takové cbvíli třeba býti národu v po a
davcích svých neústapným; dějiny posledních
50 let učí nás, že v takových rozhodných
chvílích barometr vídeňský stoupá a pro slo
vanské národy že nadchází jiný kurs. Před r.
1865. přiše) Beleredi po Šmerlingovi. před 1870.
Potocki a Hobenwart po Beustovi, před 1859. po
Bachovi Goluchowski. Čím dříve padne nen
držitelný stav. aby minorita diktovala a majo
rita poslouchala, tím lépe. Snad změna jedna
cího řádu v parlamentě povede k cili; jen
s tou přijde přirozená většina k platnosti, jíž
si vláda musí vážiti bez obledu, co tomu říkají
vyhýčkané děti a jich zahraniční protektor.
Český uárod nemá žádných zájmů nynější
gystém podporovati; je-li v Rakousku něco
špatného, je to on. Na perutích nových ústav
ních řádů povznese se Rakousko jako Fenix
k novému životu a ku Štěstí svých národů.

Program českých agrárníků.

(2) Dnes jest již modou, že každý chce
býti titulován výše, nežli jakou zastává hodnost.
Kdo vůbec nemá žádné hodnostní třídy a jest
neodvislým občanem, zakrývá svá neodvislé
zaměstnání hodně zvučným titulem, aby nikdo
vlastně nevěděl, čím jest. Tak již dávno ne
máme mistrů obuvnických, nýbrž samémajitele
obuvnických závodů. Rovněž zmizeli nám
z Čech všichni sedláci a zbyli nám jenom samí
ekonomové, agronomové, agrárníci, zemědělci
a zemani, jak říkávaly „Národní Listy.“ Rozdíl
wezi bývalými sedláky a nynějšími agrárníky
jest dosti citelný.

Dřívější sedláci nosili sice národní ma
lebný kroj a měli grunty své čisté jako sklo,
kdežto nynější agrárníci nerozeznávají se mo
derním úborem od pařížských elegánů, ale
mají za to hypotečních dluhů na statcích jako
kvítí. Starobylé jméno sedlák přišlo v takovou
nevážnost, že to je skoro urážkou rolníka,
nazve-li ho někdo sedlákem. Ale názor tento
jest rozhodně pochybeným, jako bylo celé
hnutí rolnictva českého za předcházejících 50
let pochybeným. Zapomnělo se na to, že slovo
sedlák znamená tolik co usedlík čili majitel
usedlosti, majitel půdy, kterou svým potem
skropil a svými mozoly ve výnosný pramen
výživy přetvořil. Když ovšem sedláci ztráceli
svými dluhy usedlosti své, nelze se diviti, že
nechtěli býti již přezdiváni jménem sedlák,
protože usedlíky již nebyli. Sedláci bez used
losti dávali si název agrárníci, aby tím na
značili, že zemědělství bývalo jejich obživou.
Před několika dny vydala česká strana rol
nická svůj program, v němž na str. 22. vrací
starému historickému jménu sedlák původní
čestný význam a tím chce naznačiti, že z ny
nějších prodlažených agrárníků má 8e vytvo
řiti opět siluý zámožný selský stav, jenž by
byl jádrem a srdcem českého národa, jakým
byl po staletí. ,

„Dlouho to trvalo, nežli naše rolnictvo



vystřízlivělo z opojných frásí o lživé svobodě
číli vlastně nevázanosti a nežli se vyzulo
z područí liberalních českých stran. Rolnictvo
české ve své vrozené důvěřivosti poodlažilo
svůj vlastní stavovský zájem před zájmem
celého národa a proto volívalo z pravidla do
sborů zákonodárných samé vlastence ale žád
ného rolníka. Výsledek této důvěřivosti a přímo
bezstarostnosti byl, že vlastenečtí poslanci
vyzískali toho rolnictvu zrovna tolik co ná=
rodu. Totiž veliké nic. Tato bezstarostnost
rolnictva měla při národnostních neúspěších
vlasteneckých poslanců ještě ten smutný ná
sledek, že rolnictvo i v době politické a ob
čanské svobody ztratilo valnou část půdy rodné,
kterou dovedlo zachovati si i za doby nejhorší
roboty a osobní nevolnosti. Rolnictvo se spo
lébávalo za dob fendální roboty na poctivost
svých pánů, kterým ožebračený lid poddaný
neroohl býti k žádnému prospěchu a proto se
dělivalo rolujetvo se svými nedobrovolnými
ochránci pouze o zisk své práce, ale zůstávalo
přece majetníky své půdy. Tutéž důvěru vě
novalo rolnictvo v moderní svobodářské době
svým poslaucům, ale nesbledalo v nich ani tak
svědomité ochránce svých práv, jakými bývali
robotní vrchnosti. Zástupcové rolnictva, pro
sáklí světoběžnickým liberalismetmn,podporovali
všemi silami nenasytný veliký kapitál i vlustní
své zájmy, ate pro rolnické požadavky neměli
žádného smyslu a porozumění. Netečnost tuto
zaplatilo rolnictvo nejen vysokými úroky ze
svého lopotného výtěžku, ale i značnými ztrá
tami rodné půdy, která přišla do rukou cizích.
Zadlužení v zemích rakouských, kde jsou ve
deny pozemková kniby, obnášelo v roce 1867
celkem 1405 mi). zl., za 25 let v r. 1892 dlahy
vzrostly již na 2184 mil. zl. Následky zadla
ženosti nese děsné ovoce. Od roku 1870 kaž
doročně přišlo v Cislajtanii nucenou exekucí
na prodej 10000 usedlostí a to ponejvíce
v Čechách, na Moravě a v Krajině. V Čechách
v r. 1892 činily pozemkové dluhy právě 1000
millionů zlatých a od r. 1868—1892 bylo exe
kučně prodáno 73.855 usedlostí. Od té doby
jich bylo jistě prodáno kolem 30.000, ponévač
průměrně se u nás prodává ročně 3000 used
lostí. Ztráta půdy, která byla za dob pánů
Franců téměř nemožnou, jest zcela obvyklým
zjevem v době úplné svobody a moderní po
kročilosti před zraky politických zástupců
národa.

Tak bezohledné vyhlazování českého rol
nictva nemohlo přece již déle zůstati lhostejno
příslušníkům tohoto stavu. Když nemohlo se
rolnictvo vůbec nadíti od samých právníků a
tilosofů v poslaneckých kruzích ochrany, vzalo
řízení a hájení svého stava do svých rakou a
ustavilo si vlastní selskou stranu, která po 7
letém svém trvání formalovala letos své progra
mové zásady a svou taktiku. Programová tato
brožura jest dosti objemnou, Šítajíc 74 stran
a proto nelze její posudek odbýti jediným
článkem. Dnes však můžeme vyjádřiti povšechné
své uspokojení nad obsáhlostí a přesností na
stíněných zásad a cílů české selské politiky.
Programové myšlenky mohou naši rozředěnou
politiku přivésti na pevnou půdu. Steročeská
politika, šířená již po leta „Hlasem Národa“,
slaví v rolnickém programu rozhodné vítězství
nad vlastenčící mladočeskou politikou „Národ
ních Listů.“ Rolnický program volá po práci

FEUILLETON.
Pradlena.

PíšeFrantiška Skutečská.

»Stroubalovic přijeli včera z jarmarku; to
začne jistě dnes Strouhalka prát. Pojďme si raději
hned načerpat vody ; večer už bude studně prázdná.«
Tak a podobně rokovaly tetky seskupené kolem
mlékařčina vozíku.

Byla paní Barbora Stroubalová opravdu
vášnivou milovnicí vody. Ač byla již hezky letitá,
nepoznala starostí mateřských; proto uplatnila
svou starostlivou, pečlivou mysl na jiném pol.
Pěstovala s neoblomnou vytrvalostí nejvzornější
čistotu v domácnosti. Byla takto Penou jarmareč
ního obchodníka střižným zbožím. Kdykoli se
však s mužem s cesty vrátila, pouštěla se do či
štění a praní zrovna po továrnicku.
starší, tím byla zvláště na praní posedlejší, až ji
vůbec v celé osadě zvali »pradlenou«. Vlastno
ručně sic prala málo; měla k ruce totiž pilnoua
ochotnou pomocnici, Terezku Fáblovou, vdovu se
třemi dětmi. Nad tou však paní Barbora stála
celý čas jako kaprál, poroučela, vysvětlovala,
opravovala, hubovela; vdova si nechala všecko
líbit, poněvadž její velitelka na jídlo lakoma ne
byla a navařila vždy tolik, že se mohla Terezka
i se svými třemi caparty každý den znamenitě
nasytit.

Však svým ostrým jazykem nejezdila jen po
Terezce; její muž také každou chvíli byl vyrušen
z klidného bafání břitkým pokáráním, že ani té
vody bez říkání do chalupy nedostane, Inu — osoba
tolik čistotná musila přec taky umět vytřít zrak.

a tím svolává na pole národní vzdělané a pra
oující hlavy, odsuzuje pakdo pozadí všecky
prázdné mluvky a lenošivé prospěcháře. Po
nechávajíce si rozbor jednotlivých bodů pro
gramu na příští dobu, vyslovujeme se dnes
pouze o mezeře, kterou jsme shledali v kul
turaím programu českých zemědělců. Kalturní
program selské strany jest velmi podoben
programu realistické strany, která při vší své
neradnosti vůči životu církevnímu žádá vý
slovně proti mladočeským liberalům nábošen
skon výchova ve škole. O této výchově nábo
ženské nemá selský program ani zmínky.
Nevylačuje ji sice ve svém názoru na úkol
školy, ale také ji nikde nepožaduje. Ba v tom
opětovaném volání po úploém osvobození školy
ode všech vlivů cítíme téměř známou již
tužbovradikalních stran po „odcírkevnění školy.“
Moderní výroba vůbec chca se obejíti be:
Boha a bez náboženských zásad, proto přichází
k tak žalostným výsledkům bezohledné výrobní
soutěže.

Ale ještě dnes řemeslník a tovární dělník
může na nějaký čas se spoléhati na vlastní
své síly a na nezkrácený výtěžek své práce.
Proto mnobo nynějších výrobců zapomíná na
Boha. Rolník však při vší své lopotě nemůže
nikdy před ukončenou sklizní se spolébati na
ploý výnos své práce, protože zdar jeho práce
závisí od požehnání Božího. Jestliže rolníka
nesílí v jebo těžké práci důvěra v pomoc
Boží, stává se mu jeho námaba bezradostnou
a dvojnásob těžkou. Nebude-li dorost rolnický
veden ku víře v Boba ve škole, kde se má
této víře naučiti? Proč byl tento bod © nábo
ženské výchově v7nechán? Pletli si snad autoři
programu pojem náboženství 8 nepochopeným
pojmem klerikalismo a vynechali snad ze
strachu před touto vidioou zmínku o uábo
ženské výchově? Či vůbec chtějí zakladatelé a
vůdcové strany agrární budovati lepší existenci
rolnictva bez ohledu na náboženské zásady a
požadavky zákona přirozeného, jako to učinil
neblahý liberalismus, jenž o tolik majetku
ožebračil stav rolnický? K těmto otázkám
snad bude nám dána odpověď, protože bylo a
jest známo vůdcům strany agrární, že nábo
ženské zásady nepoškodily české rolnictvo,
nýbrž právě odchylky od nich. Vůdcům těmto
musí býti známo, že právě strana křesťansko
socialní na svém sjezdě v Praze 1896 přijala
do svého programu rolnického prospěšné zá
sady, které teprv po 6 letech čteme v nově
sestaveném programu české strany ugrární.
Celé znění nového programu rolnické strany
nese se tak opravdovým tonem, že nechceme
ani věřiti, že by v otázce náboženské hráli si
vůdcové selské strany na skrývačkn ku snaž
šímu Šíření své organisace mezi nábožensky
věřícím lidem českým. Otázka nábožeoská jest
nám tak důležitou veřejnou otázkou, že chceme
míti v tom ohledu zcela jasno.

Obrana.
Famatickou leptišku předvádíjeden

pokrokový žurnalista před oči uvědomělejšího
čtenářstva. Setkal se 8 ní ve vlaku a ona hned
začala rýpat do Komenského, Husa, atd. Ro

Nikde se tak důkladně otázka vodní neluštila
jako v chalupě Stroubslově. Sotva u tří muzik
tolik piva vyleče, co spotřebovala paní Barča na
jedno vyprání vody. Její zdržování u domácího krbu
uplynulo vždy od začátku až do konce ve zna
mení Vodnáře, Ze světnice ozývalo se stále sykavé
ždímání a pleskot kapek, veliký brnec na plotně
bublal pod velkým nákladem pařícího se prádla,
bílé kotouče páry valily se z oken jako ze zakle
tého zámku.

Zvláštní. péče a trpělivosti vyžadovalo dr
hnutí čtvr' Strouhalových puten. Na ten den se
musila Terezka do práce velmi časně dostaviti.
Srdce se vždycky Terezce úzkostí a hořkostí
v těle třáslo, když po mnohonásobném drbnutí a
splachování studenou i teplou vodou došlo k po
slednímu, hlavnímu aktu.

+Tak, tak, Terezko«, zavelela obyčejně tetka
Stroubalovic chraplavým hlasem ; »pospěš si, pospěš,
Teď naposledy čistě opláchni povrchu i zevnitřa
pak už jen »vyžblunkni« všecko ve studni.«

To »vyžblunkáníe bylo u Terezky aklem
největšího sebezáporu, zvláště nešla-li s ní ke
studni její vehtelka. Tu musila přeslechnouti
mnobo kousavých poznámek sousedek. Ona sama
dovedla v případě potřeby čeliti vítězně třeba
pěti jazykům najednou, ač byla dle sčítacího archu
jen jednoho jazyka mocna. Leč nyní platilo pra
vidlo: »Mnoho slyš a málo mluv«, poněvadž si
na sebe chlebodárkyni popuditi nesměla a sous
sedky z ulice rozhněvati nechtěla. Ještě štěstí, že
se putny příliš často nedrhly, sice by se nestačila
Terezka uboze vymlouvat,, Jednou, když byla
Strouhalka právě na obchodních cestách, ocitla se
na jednom domě veliká tabule s reklamním ná

zamí se, že své útoky argumentovala velice
slabě, ba pošetile. Věděla, že Hus sedí dosud
v pekle, že všichni pohané před Kristovým
narozením jsou zatraceni, odsnzovala také uči
tele do pekla, a t. d. Věříme rádi, že by do
vedl takové jeptišce i dosti obmezený člověk
dosti dobře čeliti — kdyby ten celý roshovor
nebyl chytře vymyšlenou bajkou. Tak hloapou
jeptišku na př. by těžko i dalekozraký po
krokář vypátral, která by odsoudila všecky
pohany do pekla. A pak — kdo jakživ slyšel
nějaké náboženské útoky jeptišek ve vlaku?
Tyto osoby jsou vždycky rády, když mají od
jiného pokoj; častá zkušenost učí, že každoa
chvíli některý moderní neurvalec si potrpí ve
vlaku oa dráždění osob duchovních obojího
pohlaví. A teď najednou objevena jeptiška,
která sama zle dotírala — a k radosti re
daktora pokrokového lista velice nešťastně.
Přejeme mu tu radost.

Politický přehled,
Politická situace jest nyní velmi vážná,

Mladočeši zkusili to zase s povolností. Projednány
a schváleny nejen v poslanecké, ale i v panské
sněmovně cukerní předlohy, jimiž zrušeny premie

našim průmyslníkům při vývozu cukru za hrenice.
Tím vybověno brusselské úmluvě, Aby se zame
zila zhoubná konkurence, ustanoveno ješté, mno
ho-li cukru smějí jednotlivé závody vyrobiti. Ale
radost tuto nad schválením cukerních předlob
zkalili vládě její chráněnci, něm. poslanci lidoví,
Všeněmci a socialní demokrati. Beze všeho totiž
vyházeli z poradní síně posl. sněmovny vládou
tam pozvané delegáty surováren a rafinerií. »Kul
turnís tento skutek omlouván jest p. dr. Kórbrem
jako »následek nepříjemného spletení okolností.«
Čechové by jinak v plné nahotě vystavení byli na
pranýři.

Proti branné předloze Mladočeši nejsou
rovněž a dle všeho vyrovnání rakcusko-uherskému
dají také projíti. Přes to páni nevědí kudy kam;
k tomu ještě mezi nimi není jednoty. Z ohledu
na to vůdce mladočeský dr. Pacák oznámil výboru
své strany, že se vzdává svých mandátů. Ale po
nedělní schůzi výboru národní strany svobodo
myslné v Praze dr, Pacák své rozhodnutí odvolal,

Za všechnu ochotu vládě stíhá už nycí
Mledočechby nevděk. Vodní stavby v království
Českém vyhlašovali páni za svou vymoženost.
K naléhání čes. poslenců přidala vláda na úpravu
Labe ještě 16 mil. Ale -minulý týden v poradním
sboru pro vodní stavby na návrh dra. Luegra
zvýšení toto bylo škrtnuto, jakož zamítnuto zvý
šení nákladu na úpravu Vltavy. Proto čeští zástupci
s protestem odešli z poradní síně,

Podobný neúspěch stihl Mladočechy 3. února
při volbách čes. odboru zemědělské rady. Připo
jením se šlechty k agrárníkům strana mladočeská
úplně poražena. Na to mladočeští delegáti ovšem
také s protestem opustili zasedací síň.

Dne 29. ledna konal se v Záhřebě sjezd
oposičních stran charvatských k vůli sjednocení
v jediný tábor. Dostavilo se asi 500 zástupců
z Charvatska, Slavonie, Dalmacie a Istrie a přijalo
společný program a toikéž jméno charvatské
strany práva.——— o
pisem: »Schichtovo mýdlo je nejlepší.« »Nejlepší
mýdio« se ovšem těšilo s počátku velikému od
bytu. Každý chtěl na zkoušku mýdlo +s pradlen
kou.« Někteří zlí jazykové po tichu šuškaly, že
ta pradlenka do mýdla vrytá jest paní Barbora, a
když se Strouhalka vrátila z cesty, bylo toho
plné městečko, že si ji chtěl někdo dobrati a její
vlastní podobu do mýdla vtiskuje.

Když se pověsti ty i k sluchu paní Barbory
donesly, kovpila si tato nenapádné kousek »ěli
chtového« mýdla. | Zaradovala se, když po dů
kladném studiu poznale, že portrét pradlenky
svědčí osobě o mnoho mladší než jest ona sama.
Ale dopálila se pak, když zkoušela vnitřní hočnotu
koupeného mýdla. Svěřila Terezce, že kouskem
koupeným nenamydlila ani celou košili po rubu;
na líc už musila vzít mýdlo jiné, tak že jí ten
kousek po prstech a po košili rozlesl. Víchrát
jej nechce ani zadarmo; prý je to pravé »šlichtové«
mýdlo. Možná, že se po něm nemusí sukně už
škrobit, ale bylo by to drahé vyprání. Terezka
aspoň do očí ztrápenou Berboru litovala, věděla
že se jí pokus nezdařil právě pro její velikou dů
kladnost. A ostatně — praní před týdnem nikdy
stejné hotovo nebude, ať je mýdlo jakékoli.

Důležitou roli při prádle měl starožitný,
rozviklaný trakař; odváželo se na něm prádlo
s košem k potoku nebo před jednu primitivní
studánku za město k promáchnutí. Mnoho a
mnoho vody jeho staré dřevěné údy stále svla
žovalo. +Ten by mohl vypravovatl« říkaly sous
sedky, když se osy jeho kolečka a žalostným
skřípotem k potoku pobybovaly.

Tento nejjednodušší komunikační nástroj na
šeho století stal se jedenkrát na časosudnou překážkou



Turecko pokračuje ve své vyzývavosti proti
velmocem. které hy si přály, aby včasným zave
dením oprav v Macedonii zabránéno bylo vypuk
nutí povstání. Libovůle tureckých úřadů v Mace
donii řádí víc než dříve.

Z činnosti katol. spolků.
Valné hromada jednoty katel. to

varyšů v Hradel Králevé. Schůzi zahájil
ředseda p. Dr. Rey! krátkým proslovem, v němž pou

kázal na 14letou činnost jednoty u na další její úkoly.
Řečník praví: „Kdo pobyl ve spolku našem několik
let, může vypravovati o četných protivenstvích, jež ho
za tuto příslušnost stihly. Pracoji ve spolku již přea
13 let a | během této doby byl jsem. terčem útoků
ze všech stran. Kdybych nestál v čele nenáviděného
spolku, mél bych klidný život, jakojiní, kteří si mimo

tádných pres ve spolcích nepřidávají. Všude jiudeze spolků plyne hmotný prospěch a sláva, jenom
spolky katolické vyžadojí hmotných obětí a velikého se
bezapření“. Na vzdory těmto nesnázím nutno uvědo
mělému křesťanskému sociálu pracovati a neavědo
mělé baditi a organisovati. Jednatelská zpráva poduná
jednatelem p. Polákem ml. nastiňovala přebleduě čiu
nost jednoty v uplynalém aprávním roce. Spolek má
dosti obtížné postavení. Někrerým borlivcům dělá v ná
božonsbém ohledu příliš málo, jiným zuso příliš mnohu.
Horlivci považují mylně spolek za krutelní bratrstvo,
lhostejní myslí zase, že náboženství jest věcí sou
krumou a ve společnosti nepřetřásatelnou. Střední
cesta jest asi nejaprávnější. Spolek hájí otevřeně nutnost
zásad náboženských i ve veřejném životě, proto súčast
ňuje se spolkových pobožností, ale nezapomíná ua po
zemskoa atránku Člověku, jenž vyžaduje rozamového
vzdělání i občasné zábavy po lopotné práci. O vzdě
lání pečováno v jednotě pondělními rozpravami a Ča
sopisy. Ušlechtiloa zábavu poskytla 4 divadelní před
stavení, 1 výlet na bojiště a 1 ples. Členstvo osvěd
čilu svou zdatnost při pořádání obrovekého katolic=
kého sjezdu ve dnecb srpnových minulébo roku. Bez
tovaryšské jednoty bylo by třěko tak rozlehlý epol
kový aparat v Hradci uspořádati. Jako v tomto pří
padě, tak i při jiných projevech [života katolického
v našem městě tvoři členové tovaryšské jednoty buďto
jádro těchto projevů, aneb mají na nich značnou účast.
Členové hradecké jednoty osvěděili ve též náležité při

založení a vedení Všeodb. rového sdružení ku podpoře
katclického dělnictva v celém království Českém. Během
několika měsíců vyřízeno bylo po důkladném prozkou
máníj přes 1000 dopisů a zapsáno bylo do všech knib
účetních přes 700 členů sdružení. Agenda tato ob
starávají v týdenních schůzích dloabo do noci členové
bradecké jednoty úplně zdarma, což svědčí o náleži
tém pochopení sociáluí úlohy katolického dělnictva.
V činnosti své byl spolek zdržován různými překáž
kami a nehodami. V přední řadé dlužno uvésti úmrtí
protektora jednoty ndp. biskupa. Rovněž společenská
krise a nechuť ku veřejnému života jevily patraé stopy
v rozvoji upolkovém. Málo přibývá nových členů,
ačkoliv bradečtí mistři a zaměstnávatelé mohli za tolik
let jiš dávno poznati, že ve členech tovaryšské jednoty
nalezli vždy ochotné a svědomité pomocníky. Froto
v femeslnických kruzích měl by míti spolek katol.
řemsslnického podrostu daleko větší porozumění nežli
jaké se dosudjevilo. — Knihovna spolková čítá £84 knib.
Podpůrný foad nemocenský vzro-tl na 418 K a pod
poroval letos 4 nemocné, z nichž jednoho i déle přes
stauorenoa doba. Vydání bylo K 1437 a příjem pouze
K +308. Větší vydání odůvodněno stavbou nového je
viště. Při volbách zvoleni: za místopředaedu vp. vi
cerektor Jurkovič; do výbora: pp. Jenšovský, Polák
st., Polák ml., Dvořáček, Jakobec, Lábas, Lušticec,
Jakubský, Beránek, Zoubek, Andrlík, Urban; za ná———
bližších styků Terezky s paní Barborou. Honzík,
nejstarší bratranec Terezčin, padl za oběť na
kažlivé nemoci; mnoho po něm nebylo, ale Te
rezce ho přece bylo líto. Druhý den po pohřbu
hvízdalo kolečko trakaře pod tíží Barčina prádla;
jeho směr řídila k potoku zarmoucená Terezka
právě kolem chaty své švagrové, V tom vyšla ze
dveří sama vdova po Honzíkovi a nadhodila Te
rezce: »Poslouchej, mohla bys potřebovat po ne
božtíkovi slamník, Škoda té pěkné slámy; můžeš
si ji vysypat pod kozu, však víš, že já dobyteček
nemám«. Terezka hned smekla kšandu s ramene;
odveze slamník hned, pokud si to švagrová s pre
sentem nerozmyslí. Uvázala se okamžitě v skrov
ničké dědictví a složivši zatím prádlo v síňce,
ujížděla oklikou po humnech domů. O chvilku
nebude zle; bez toho by se Strouhalka mrzela,
kdyby se jí Terezka s prádlem brzy vrátila. Ale
na světé stává se plno nejpodivnějších překvapení.
Když již trakař kvikal skoro u chaty, namanula

plašila mohutným hlasem houf uličníků ze zase
tého pole.

Terezka zastavila a sestavovala si bonem
v překvapené duši nějakou dojemnou omluvu.
Hned to měls: »Podívejte se, miiá tetičko, na
tomhle slamníku skonal chudák Honzík«. Ale
oslovená velitelka na dobro zapomněla, že by
měla projeviti soustrast, Spráskla rukama nad
blavou, jako by na trakaří spatřila nějakou příšeru
a její ústa v překotném tempu chrlila do tváře
posluhovačky spoustu břitkých propověd. Snad
nikdy ani Sokrates nebýval zasažen přívalem tako
vých jadrných slov od své rázné choti Xantippy
jako Terezka Barčinou výmluvností. A to všecko
proto, že se oavážila Terezka položiti takovou
věc na trakař čistoty milovné Barbory. Terezka
stála chudák bez hnutí a bez dechu, jako zedník

bradníky: pp. Bína, Svaták, Chrastina, Soudil. Pří
volných návrsích učiněna některá usnesení ku pro
spěchu spolku. Zdař Bůh!

Z Pardabie. Dne 1. února konala zdejší
katol. jednota společně se spolkem dámským měsíční
schůzí, při které p. J. Urban, starosta „Všeodhoro=
vého sdražení“ + Hradce Rrálové, přednášel o vše
odborovém sdružování křesťanského děluictva. | Za

přednášku tato, v níž objasněn účel tohoto sdražení,
odrěněu p. přednášející potleskem a což vejdůle
titější, že se ihned přihlásil značný počet členů: tím
odbočka zabezpečenu. Dej Bůb, by i jinde katol.
spolky tohoto příkladu následovaly!

Z Nov. Bydšova. Doo 8. února pořádá
uárodní Jednota večer na počest 100letého

spisovatele K.
katol.
jubilea narození českého baditele a
Vinařického a přednáškou a divadlem.

Z Červeného Kostelee. Doe 1. února
konána měs. schůze Jednoty za četné účasti. Na pro
gramu byla přednáška historicko-poučná dp. Frant.
Kratochvíla, kaplana zdejšího. Dva listy vytrhl z hi
storie české, listy nejkrásnejší, kteréž nesly jména:
sv. Václav a Karel IV, Po stračném životopisu líčil
úp. něšnou víra evětcovu, z kteréžto vypučelu vřelá
láska k národa, která pečovala © rozkvét země a 0
pokřesťanění poddaných. Byla to mistrná apologie av.
Václava, vzorného křesťana a vlastence, proti těm,
kteří světce tendenčně ze slabocha vyhlašují. —
S nadšením vylíčil dp. tu zlatou dobu země časké za
Otce vlastí, kterak povznesl národ z hmotného i du
ševního úpadku. Pojednáno o všech kulturních činech
Karin IV., jichžto památky podnes blásají zlatého
Otce vlasti. — Ty slzy v očích mnohých poslachačů
mluvily, jak dojaly ony dva listy historie české. —
Na to zazpívána píseň svatováclavská, Odalší zábavu
postaráno jednak budbou, jednak zdařilými výstopy
od pp. J. Škody, A. Kejzlara a J. Libnara.

Z Čer. Peček. Spolek „Svornost“se sídlem
v Červených Pečkách pořádá dne 8. února měsíční
spolkovou schůzi, na níž přednese vp. Jiří Sabula z
Hradce Králové o Karlu IV., Otci vlasti. I nečlenům
vstap volný.

Zprávy místnía z kraje.
Biskupská konference. Vestředu4. t.

m. konala se v kníž. arcibiskapské residenci v Praze
důvěrná konference všech nejd. pp. diecesáních arci
biskupů a biskupů z Čech a Moravy, kteréžto kon
ference se také súčastnil vadp. kapitalární vikář krá
lovéhradecký dr. Al. Frýdek jako správce této osiřelé
diecése.

Zprávy dlecésmí. Vyznamenání jsou:
p. Ant. Trávníček, bisk. vikář, bisk. notář a farář v
Krásné Hoře, jmenován Čestným konsistorním radou;
p. Jos. Matoušek, farář ve Skále, jmenován vikariátním
vekratářem.Expositoriam caponicale obdrželi:
p. Viac. Němeček, farář v Kněžicích, p. Jan Vaněk,
farář v Dušejově, p. Ant. Běbal, farář v Ousobí a pan
Frant. Kameník, f+rář v Lipnici n. S. Ustanovení
jsou: p. Frant. Pochmajer, kaplan v Limberkn, za
faráře do Kaapovsí; p. Josef Najvrt, kaplan v Žum
berku, za faráře do Čechtic; p. Ant. Rohtík, admini
strátor, za faráře do Krucemburku; p. Karel Kučera,
administr. v Knapovsí, za kaplana do Limberka; pan
Jan Biskup, koop. v Libici, za kaplana do Žehuně.

Ze Všeodborového sdružení vHradci
Králové. Scbůze užšího výboru ústředního dne 4.
Jedna t. r. Přítomní: Lněnička, Jenšovský, Aadrlík,
Luštinec, Pochmon a taj. Polák. Podpory uděleny:
Jos. Nedvídek z Malé Čermné 8 K, Matějka Antonín
z Klatov 6-84 K, Frant. Aodrš z Lípovky 4 K, Váci.
Horáček z Choltic 6:84 K, Jast. Bíbusová z Ustí n. Orl.
4 K, Ant. Dostál z Úpice 10 K ze h, Ant. Štěpánský

v očekávání úderu dvanácté hodiny. Před očima
jí zatančily plné mísy a hrnce Strouhalčiny, které
mizely v temnou dáli jako prchavá vidina z po
hádky. I Honzík se před jejím duševním zrakem
zjevil. Trakař, který stál jako nehybná příšera
mezi ní a hněvem soptící tetkou, jako by jí do
mozku lezl. Vše jí v hlavě třeštilo a vířilo. »Pro
všecko na světé mi, tetičko, odpusťte; já Vám
trakař zaplatím, anebo si jej odeperu.“

»s[ jen si jej nech a nechoď mi už na oči;
já vidím, že jsi taková falešná osoba. Však mi
prádlo už obstará jiná.“ A s očima zoufale zdvi
ženýma spráskla Barča znovu ruce: »Ona si dá
na můj trakař slamník po Honzíkovi! A ten lump
ani po smrti nedá pokojel«

Tak zcela bezvýsledné skončil smírčí návrh
zavržené Terezky. Ozvala se v ní uražená hrdost;
beze slova se chopila nešťastného trakaře, ktzrý
plačtivě skřípal do chaty. Když se Strouhal do
věděl o příčině toho vášnivého nepřátelství, chtěl
se Terezky zastati, ale se zlou se potázal, Své
rozhodnutí mu odůvodnila Barča takovou květ
natou řečí, že se mohl při tom inejvětší nepřítel
Čechů dokonale přesvědčiti, že jest naše řeč na
příkladné výrazy velice hobata. Francek Pefráčků
šel právě kolem Strouhalových ze školy, kde se
učil před chvílí písni; „Zpěvem českým ctí se Bůh
a libě k drubu mluví druh.« A teď si nějak ne
mohl v malé hlavičce srovnati onu theoretickou
poučku s praktickým provedením, jak je právě
slyšel.

Drubý den doprávala již Strouhalčino prádlo
Anča Vránová, která beztoho již dlouho Terezce
egyptské brnce záviděla, Ale nedovedla vyhověti;
Terezka byla nenahraditelná jak v zručnosti tak
v trpělivosti. Když se už čtyry dny prádlo pařilo,
mydlilo a ždímalo a tetka Vránová při všem mu
sila slyšeti samé opravy a výtky, praštila konečně

ze Suchovršic 16 K, Fr. Vrla a Jos. Lebl z Praby po
8 K. — Noví členové: Ustí n. Orl.: Kateř. Kaplanová,
soukačka III. tř., Josef Seifert, cukrář. pomocníkIII.
Polička: Radiměřský Karel, strojmistr II. Pardubice:
František Profoas, zahradník III., Jos. Hlaváček, obuv
ník II., Josef Náblík, dělník I., Václ. Křížek, obuvník
II., Jan Šťastný, tov. dělník II., Theod. Zástěra, kanc.
pomocník I., Jos. Jareš, čeledín III., Lad. Balcar, tov.
dělník II, Jos Svoboda, soukromník, přispívající III.
tř. Nepřijati: Váci. Štadler, dělník v cukrovaru, Jow.
Kulich, děl, v cukrovarn a Ad. Bonda, krejčí. Přes 50
r. staří se vůbec nepřijímají. — Připomíná ae, by se
příspěvky dle nového ustanovení zaeflaly předem. —
Veškeré dopisy sdružení se týkající zasílány buďtež
na ustenoveného tajemníka Jun. Poláka, strojmistra
v Hradci Král., Adalbertinum.

Úmrtí. Pan Jan Nep. Šimek, professor na c.
k. vyňší státní reálce ve Štyrekém Hradci, bratr pana
JUDr. Adolfa Šimka, c. k. finančního rady v Hradci
Králové, zemřel dne 27, ledna t. r. ve atáří 46 roků.
Tólesné pozůstatky převezeny byly ze Št. Hradce do
Nového Města n. M., kdež se v neděli 1. února konal
pohřeb. — Právě o pohřbu měst. strážníka p. Jos.
Mayera dne 30. Jedna zemřel zdejší měst. strážník p.
Jos. Jirásek ve věku 32 let. Pohřbu jebo dne 4. února
jakož i předešlého účastnilo se množství lidu i cizích
strážníků.

Stavitelská kamcelář zesnuléhop.archi
tekta Viktora Weinhengsta dostula sa v těchto dnech
do rukon osvědčenéhoodborníka p. Rob. Schmidta,
stavitele z Prahy a dosavadního zástupce podnika
telstva staveb V. Nekvasila v Karlíné, — Vítáme no
vého pana stavitele v městě našem, v němž památku
činoosti jeho vždy hlásati bude uladovna a lednice
pravovárečného měšťanetvu, zvláště pak nová budova
ústavu pro bluchoněmé „Rudoifioum“, na kterýchžto
stavbách svoji svědomitost a dovednost nejlépe cavěd
čil. Odporučujeme tudíž kancelář p. stavitele Roberta
Schmidta (nalézající se v domě +p. architekta Wein
hengsta čp. 6 na Málem náměstí) přízni veškerého
obecenstva; neboť znamenité jeho vědomosti odborné
jsou zárukou, že svěřený mu úkol se zdarem vykoná.

Novému podnikatelstva staveb přejememnohozdarn!
Nňatek. Pan Jan Svaták, dlouholetý člen kat.

tovaryšské Jednoty zdejší a slč. Františka Svatošová
ze Svob. Dvorů dne 10. února t. r. slaví svůj sňatek.
Mnogaja leta!

Na trh královéhradecký přivezeno bylo zn
rok 1902celkem 10.309 lektolitrů pšenice, 14.206
bl žita, 17.803 bl ječmene, 19.151 hl ovsa, 162
hl prosa, 1648 bl vikre, 188 bl hracho, 89 hl
čočky, 3004 hl jetel. senínka, 625 bl lněného se
mene, 1288 b' olejky, 513 hl. máku, 8220 bl
bramborů, 541 hl jahel a 377 bl krup.

Překvapení. Dne 31. t. m. u jisténo zdej
šího obchodníka zabavila c. k. finanční stráž 15 láh
viček cukerina a 32 balíčků vojenského tabáku.

Útlocitným. Zakázánojest svazovatidrůbež
tak, že se pootku | zařezávají, stěsnávati ji do
vozů, košů, klecí a podobných schránek, že dobře
dýchati uemůže, nositi drůbež v pytlích, za krk
neb za noby, že hlovy dolů visí, jakož i smýkati
drůbeží. Nešetření tohoto místodržitelského nařízení
trestá se politickými úřady.

Měst. Klicperovo divadlo v Hradel
Králové. Jednota zdejších divadelních ochotníků
„Klicpera“ sehraje v neděli 8. února 1924 novinku:
Teta z Ruska. Žsrt o 3 jednáních, Napsal K. Žslenský.
Regiseur J. Růžička. Začátek v 7 hod. Předprodej
lístků obstará p. Jos. Růžička na Velké podsíni.

Vojemský komcert. Kapelapěš. pluku č.
42. pořádá v neděli 8. února t. r. o 7. hodině večer
v hotelu „Merkur“ koncert,

NoSanatorium vJanských Lázních
přispěli dále: ©Vadp. kanovník Ant. Pogerth 20 K.

mýdlem o stůl, vybuchnuvši zlostně: „No, poslou
chejte, panímámo, ať Vás Pán Bůh za tohle týrání
netrestá! Z prádla už samým drhnutím nitě lítají,
a to všecko ještě není dost ?“

Barča hned sekla jezykem: +Za to mě má
Pán Bůh trestat, ty jedna osobo hříšná, že chci
mít pořádek? Já, milá brachu, nebudu prát z jedné
vody šup na plot; a za čistotu se do pekla ne
dostanu.«

»Ba máte ostatně pravdu, panímémo,« po
depřela si Anča boky s jizlivým úšklebkem;
"skoro se pekla bát nemusíte, protože by Vás
brzy vyhnali, až byste tam chtěla všecky černé
do běla vydrhnouti, a je tam prý o vodua mýdlo
hrozná nouze

Na odpověď ovšem už nečekala a vyrazila
rychle ven.

Druhý den na to již Terezka znovu vévodila
nad Barčiným prádlem. V poledne se její caparti
mazlily ještě s větší mísou knedlíků než kdy jindy.
Od té doby ani Barča ani Terezka o trakaří ne
promluvily. Jen když někdo zanotoval »já mám
trakař novej,« zahrál Tereze nad levým koutkem
úst potutelný úsměv; Barča opravdu měla nyní
pěkný nový trakař,

Stroubalka brzy ovdověla, dočkala vyso
kého věku, ale k malé radosti svých příbuzných.
»Proprala všecko,« říkali lidé, Jak jí bylo chudá
kovi líto, když musila u příbuzných chatrné a
z jedné vody na čisto vyprané cáry oblékat!

— — — Věku jí to ukrátilo; a před jejím
pohřbem se spustil mohutný déšť, tak že nebožku
s truhlou zrovna do vody potopili. +Užila chu
dinka té vody i po smrti«, řekl jeden mladík. Ale
Terezka zaplakala nad mrtvou »pradlenou« upřímné,
vděčně si vzpomínajíc, že se nikdy tak dobře nes
měla jako pod velitelstvím přehorlivé pradleny.



Z Kutnohorekého vikariáta I. sbírka; vdpp. Monsignor
K. Vorlíček. b. vikář a arciděkan v HořeK. 50 K,
Ant. Dvořák, vik. sekretář a děkan v Nebovidech 20 K,
Frant. Macháček, farář v Malešově 20 K, Dr. K. Truxa,
ředitel dívčího paedagogia v Kutné Hoře 10 K, Jos.
Zazánek, katechetu vHoře K. 10 K, Jos. Sládek,
děkon v Sedlici 10 K, Jos. Sedláček, děkan + Solo
piskách 16 K, Stanisl. Červ, farář v Nových Drorech
7 K, Fr. Klas, farář v Košicích 2 K, Al. Novák,
farář v Křeseticích 2 K, Ferd. Jehlička, koop. v Ká
cově 10 K, Al. Dvařák, katecheta v Kostelci n. Orl.

4 K, Vince.Hlažek, katecheta v Poličce 10 K, vojeKouba, b. notář a farář v Souticích 4 K, Jos. Teplý,
katecheta v Kutné Hoře 4 K, Jan Král, kaplan
v Suchdole 5 K, J. Horký, konsist, rada a děkan
v Heřmanově Městci 60 K. Za příspěky ordečné díky
vzdává a o další snažně prosí kapit. Konsistoriam
„ Hradci drálové,

Z čermé krosiky. J. Kolínský,zřízenec
dráhy ve výslužbě, bytem na Pražském Předměstí u
Hradce Králová, vrhl se dne 31. ledna t. r. ráno blíže
příbytku svého podkolu vlaka, která jej na místě
usmrtila. Rodinné nesváry jsou prý příčinouzovfalého
jeho skutku.

Ku zprávě z Kremmé v čísle 4. co
nám píše: 1. Není pravda, že jsem se postaral
o to, aby evapgelíci Prosečtí dostali za duchov
ního správce mého mladého syna, a že „Cho
ceňský p. senior již při uprázdnění fary v Pro
seči se ukázal jaksi málo vděčným horlivéma harco
vníku za čest erangelictva“, nýbrž pravdou jest, že
evang. ref. sbor v Promečizvolil si uwóho syna téměř
jednohlasně za faráře dne 28. května 1899 bez jaké
hokoli odjinud vlivu a že volbu tu řídil důst. p
konsenior Šádek z Ranné jako administrator sám,
kterýž o místo faráře v Proseči ue neucházel. 2. Není
pravda, že proto, poněvadž „Choceňský arcipastýř
drahého syna již k zadání nemá“, až ze Vsetína
mladík sotva čtyřiadvacetiletý do českého východu se
ubírá atd. atd. a „pan Šádek musí položiti dlaň na
ústa a jen tajně vzdychnoati“: „To'e ty, pane Cho
ceňský, učinil!“, nýbrž pravdou jest, že evang. sbor
v Krouné pozval si na jedna neděli p. vikáře Sebesta
za Vsetína a že týž tak se sboru zalíbil, žesi jej dne
25. ledna t. r. jednohlarně za faráře zvolil a že důst.
p. konsenior Sádek z Ranné ani o místo faráře
vw Krouné se neucházel. V Chocni, 2. února 1903.
R. Novák, senior. — V téže záležitosti nám píše sóm
dvojctihodný p. M Novák z Proseče: Není pravda,
že místo duchovního správce v Proseči, jak v čís. 4.
„Obnovy“ v dopise z Krouny, bylo napsáno, obdržel
jsem proto, že se mi otec o ně postaral, nýbrž je
pravda, že na místo ono povolán jsem byl na základě
volby od členů evangelické církve ve sbora prosečském
k hlasování oprávněných zákonitě provedené, při níž
tito bez nejmenšího vlivu odjinud jednomyslně pro
mě se rozhodli. — Děkojeme oběma pánům za to, že
zprávu nát z krouné zaslanou doplnili a naše mí
nění o celé té věci potvrdili. Napsali jeme totiž sami
že snad p. Choceňský senior není tak všemohoucí, aby'
moh! vždy prosaditi vůli vlastní, ale že si potrpí
samo presbyterstvo na mladého kazatele. Patrno tedy,
že oba pánové naše mínění jen ntvrdili. Leč jedna
věc nám při tom všem je přece jen nevysvětlitelná.
Dle vysvětlení obon pánů by se skoro zdálo, jako by
p. Senior o kandidatuře pana syna ani nevěděl. Každý
evangelický učitel musí svou žádost podati farnímu
evangelickému úřada. A o obsazení fary by neměl
aspoň p. senior žádné slovo? Pánové zajisté odpustí,
Že jsme se jednou ra Čas míchali také do záležitostí
jejich, jestliže evangelické listy skoro všecky strany
vyplňují jen narážkami na církev katolickou.

Výstava v Hořicích. O zájmu,jaký tato
výstava na českém severovýchodu budí, svědčí ta
okolnost, že výstavní schůze agitační živnostenských
společenstev, spolků, městekých rad a jiných intere
sentů vrůzných městech pořádané vždy s největšími
sympatiemi všude výstava Hořickouuvítaly. Takovéto
schůze výstavní, do nichž vysláni byli zástapci z Ho
řic, konány byly dosud v těchto městech, jež vesměs
jak o hojnou návštěva, tak o hojnost vystavovatelů
avými pracovními, výstarními komitéty se starati při
slíbila: Nechanice, Semily, Lomnice, Nymbark, MI.
Boleslav, Bakov, Železný Brod, Mnichovo Hradiště,
Vysoké n. Jiz., Dobruška, Opočno, Nové Město n. M.,

Červ. Kostelec, Hronov, Police, Náchod, Česká Skalice,
Smiřice, Bělohrad, Miletín, Josefov, Jaroměř, Hradec
Králové, Králové Dvůr a Nový Bydžov. V pořádání
nových výstavních echůzi se pilně pokračaje. — Pro
oddělení umělecké získán dále jako vystavovatel Nestor
českých malířů Novopacký J., rodák Nechanický a
bývalý custvs vídeňského Belvederau. — V uměleckém
oddělení výstavy bude nejen u nás, ale v Čechách
vůbec novinka uměleckého průmyslu: plastokaustika
— leptání plastických reliéfů — vynález to p. K.
Jelínka, profesaora zdejší sochařeko-kamenické školy.

Z Chrudimě. 175.valná hromadaI. českého
spolku pro zvelebení včelařství, zahradnictví a chovu
hospodář. zvířectva v Chrudimi odbýváse v Chrudimi
v zem. střední hospod. škole v I. poschodí v neděli
dne 8. února 1903 o 10. hodině dopol. V případě, že
by ae v ustanovenou hodinu dostatečný počet členů
nesošel, koná se druhá valná hromada o hodinu později
bez ohledu na počet členstva. Vzhledem k důležitosti
této schůze snažně žádá se o hojné účastenství.

Z Červ. Kostelce. Dne 25. ledna konal
epolek „Ludmila obvyklou měnu.schůzi, při níž vlp.
V. Hernych, katecheta, přednášel „o cestě ku víře.“
Moderní člověk jest nespokojen, rozerván — echází
mu víra. Mnohý chlubí se nevěrou řka, že víra je
překouaným stanoviskem, věda prý jen život zpří
jemní. Než potěšitelno jest, že v posledních letech
mnozí mužové, a to vzdělaní, věhlasní ku víře zpět
se vracejí. Po mnobých bojích a utrpeních nabyla
jejich (duše opět klidu a míru u Krista. Hello, Fr.
Coppée, Joergeusen a j. jsou toho důkazem. A náš
Zeyer? Hledal stále upřímně pravdu, až v evangeliu
Kristově jeho něžná duše pokoje nalezla. A z lásky
ku Kristu a k Marii Panně, z pokory a víry uklid
ňující vyšel nejkrásnější plod Zeyerovy duše: Zahrada
Marianská! Z vlastního doznání mnohých konvertitů

se dovídáme, že trojí oseta je ka víře spět přivedla:

pokora, upřímné a praktický život křesťanskýdle nově poznané víry, o čemž dále bylo pojednáno.
— Život náboženský i u nás poklesá vČechách. A tu
jeet též úkolem katol. žen českých, by i ony větěpo
váním prvníchzákladů sv. víry do útlých daší dítek

»polap sobily k šťastnější budoucnosti naší drahévlasti! Ku Konci echůze přečetla p. Štěpánská článek

z pěkné kuihy „Krása duše“. — Dne 8. února pořádáJednota plesve spolkových místnostech Další činnosti:
Zdař Bůh!

Okrašlovací spolek v Dobrušce koná
dne 10. února 1903 o 8. hod. večar v hostinci p. V.
Rýdla výroční valnou hromadu. — Již na 17. rok pů
subí jmenovaný spolek vykonav mnohé, co slouží ne
jen města na okrasu, ale i všem obyvatelům města

Dobrušky ne prospěch. Na př.r 1898 gřízenu špýchara
nákladem 1090 K nový pohodlný chodník se stromo
řadím a opraven chodník a parku nákladem 11020 K.
Roka lonekého postaral ae spolek o vkusnou úprava
okolí děkanského chrámu Páně vynaloživ na to po
mocí příznivců 3600 K. Nepatrným obnosem 20 h mě
síčně může mnohý občan jako člen spolku platně při
spívati na okrášlení města. - Za rok 1902 přijato
celkem 4069 K 29 h, vydáno 3843 K 70 h.

Hosp.-čtenářský spolek v Háslo

řádá v neděli 15. února o 2. hod. odpoledne v hos=
tinci „a Koranního Prince“ slavnostoí valnou schůzi,
na níž promloví pan Ph. Dr. J. P. Pražák z Praby:
„Dracet let českého zemědělstrí a jeho vyhlídky do
budoucnosti.“ Večer bude věneček.

Ze Skutče. Jednota zdejší pořádaladoe 1.
února schůzi spojenou e« přednáškou dp. katechety
Janoa Sokola o emrti Marie Stuartovny. Následujícího
svátečního dne pak za Četného účastenství přednášel
vp. J. Sabula z Hradce Králové o ačení mistra Jana
Hosi a o náboženských zásadách Čechů po smrti
Husově. Po ©přednášce rozvinnla se | nenocená
zábava. Pan Kobout nás pobavil hrou | nového
gramofonu, aleč. Brychova jemným přednesem aěko
lika akladeb na citeru, slet. Hromádková a p. Kusý
přednesli pěkně některé básně,

Školská hlídka.
(6) Poslední výpad „Č. U.“ proti katolickému

kočžstvo nepřekvapil nikoho, kdo poněkud jen nahlíží
za kulisy „organisovaných“. Výpad ten příčí se všemu
taktu společenskému a jest stylem svým i obsahem
velikou urážkou učiteletva, pokud zachovalo si v daši
trochu vědomí příslašnosti ka církvi katolické a ku
společnosti inteliigentů. Kdyby dnes bič organisace
nevznášel ve jako Damoklůr meč nad hlavami 7716
organisovaných kollegů, kdyby vědomílidské svobody
a samostatnosti nebylo ubito novinářskýmchikanové
ním, rozrytím domácí spokojenosti, boykotemjdoacím
až k nejvitálnějším podmínkám životním — kdyby
zkrátka bázeň před knutou zemského synedria uedr
žela spoutané ruce a zamkuutá ústa — domnívám se
a vím, že by celé řady rozvážnějších kollegů povetaly
proti řádění jednotlivců, jímž systematicky podkopává
se autorita učitele, jako vychovatele a jako intelligenta.
Jest jisto, že dosud veliká část učitelstva jest proni
knuta vědomím náboženským a že za prospěšné uznává,
aby učitel a kněz vedle sebe a spolu pracovali. Jsou
vázáni týmž zákonem školním: mravně nábožensky
vychovávati mládež. Jsou vázáni týmž zákonem spo
lečenského taktu: zachovávati k sobě vzájemnou úctu
a šetrnost! Co se však hlásá ve článku „Proti kleri
kalisimu“, jest skutečně politování bodným projevem
nejkrajnějšího fanatismu, jakého nikdy nemůže býti
schopen člověk mravně smýšlející. Důsledkem zásad
tam pronešených (0 zdvižení bezohledného boje oproti
kněžstvu a výchově náboženské) musil by býti bez
ohledný boj mezi stavy, které dnes vedou výchovu
národa: mezi učitelstvem a kněžstvem.. Kam by to
vedlo, jaké by to mělo následky, lze posouditi ztoho,
v jak amutném stavu jsou vesnice a osady, kde buď
vinou kněze, neb učitele osadníci jsou rozeštvánía na
strany rozděleni. Vlastenecky smýšlející kněz a učitel
rozhodně musí odmítnoati tento fanatický signál or
ganisovaného učitele. Jest nám dnes bojovati za vyšší
statky, než jest caprice pražského synedria, hlásajícího
ve znamení trojúhelníka vyhlazovací kulturní boj ná
boženství katolickému. A pak nesmí se zapomínati na
následající takt: Jestliže pranýřovánímjednotlivých
chyb a nedostatků společnosti církevní a žurnalistic
kým zneužitím a generalisováním pokleskůjednotlivce
podařilo se protinábošenské straně otřásti úctou lidu
katolického kuknězi, že týž lid nezůstane chladným,
jakmile pozná, že vlastně nejedná se oosoby hlásající
náboženství, nýbrž o náboženství samo. Idea nábo
ženská v lidu českém jest příliš silná, než aby tak
snadno ze srdce jeho mohla býti vytržena. Dějiny
nám dokazují, že špatné slažby prokázali vlasti naší
ti, kdo pochodeň svárů náboženských vrhli do českých
duší. V této věci nikdy duše česká nehověla diletan
ství. V poměra svém k Bohu zaujímala vždy vážné

klidí bončil Kdo působí mezi lidem, ví dobře, co
přízně má učitelstvo mezi lidem! Zvýšením platu
přízeň ta — počítejme se skutečností povahy lidské
— ani nevzroste. Pamatuju se, co jsme musili jednou
přeslechnouti, jdouce se starším kolegou o prázdninách
na trochu zdravého vzduchu do lesa. Nechcitoho
opakovati — i při vzpomínce na to krev se mi šene
do blavy. Jak směšně si tedy počíná jeden z kolegů
referentů v „Naší Době“ (čís XIL IX r.) kde pou
kazuje na brzké provedení zákona o platech a vybízí
nepřímo učitelstvo: „aby proti klerikální akci fary
čelilu protiklerikální ukce školy !“ Učitelstvo ze zvý
šení plata má nabýti „mravní sílu“ proti faře. Ta
kovouto urážku učitelstva enad ani učitel učiniti ne
mohl. Zvýšení platu mělo by býti žoldem k boji
rotináboženskému? — Myslím, že každý učitel ové
omitý vycítí v nabídce té snižující perfidnost „proti

klerikálního klerikalisma.“ Nedomnívejmese, že bojem

protináboženským vzrostla by důvěra lidu ke škole.terý socialista a radikál bee saatavi) 00 před
Rabikonem | vyblazujícího boje protimáboženského.
Viděl, še bez náboženství nemůže býti societa lidská.
Prostý, vášněmi nezkalený rozum lida přichází sku
šeností k témuš náhledu. A nejsou to jen „zbošné
maminky,“ o které se také „Český Učitel“ vposledním
čísle nešetrně otřel, nýbrš i tatfnkové, kteří neradi by
vydali své děti experimentům protináboženské výchovy.
Bojem proti náboženství přízeň učitelstva by nezískals,
důvěra k učitelstva by nestoupla. Již nyní třeba
s celou rozhodností poukásati k tomu, že následky
takovéhoto boje s celou tíhou by dolehly na veškeré
naše národní a vpolečenské poměry. Z té příčiny
výzva „Č. Učitele“ může působiti jedině u těch, kteří
ztratili všechen cit náboženský a upřímnou lásku
k vlasti. Chybou by bylo, kdyby snad duchovenstvo
„niský výpad“ „Česk. Učitele“ povadovalo za „casns
belli“. „Nedbejte stráčů“ platí i o tomto případě. Na
venkově aš na nepatrné výjimky jest dosud oboda
mezi knězem a učitelem v zájmu školy a v zájmu
společenského života osady. A shoda ta se také za
chová. pokud kněs i učitel pamatujíce na sodpověd

nost svou Bohu a svému lidu, vždy taktně vésti sibadou.
Povinností katolického kněšstva a učitelstva

jest, důstojným spůsobem hájili vmešené sásady
katolické, mestavět mískost proti náskosti,

urášky proti uráškám, nýbrš klidnou a věcnou
obranou ukasovati vsnešenost sásad, k nimž vede
výchova v duchu náboženství Kristova. Jisto jest, že
šíleně atupňovaný boj proti katolickému náboženství
musí konečně otevříti oči všem rozamnějším kolegům
a vzbuditi jejich protest. Does v organiguci jsou zu
fivé předetihy protiklerikální. Pp Benešovi a Frame
rovi jest všechno málo, co dělá p. Černýa p. Rašín.
Referent v „Naší Době“ zlobí se na nynější vedení,
že v „Č. Učiteli“ vynechalo rabriku „Klerikální pro
paganda“ a „Farské hostiny.“ Oposice mladých anej
mladších roste — a staří vzdalují se všeho, aby měli
pokoj a nebyli vláčení — novinami.

Jako sprcha dotkla se všech zpráva, kterou
přinesl „Přehled“ v čísle ze dne 10. ledna t. r.:
„V hospodářství Zem. Ústř. Sp. jednot učitelských
v posledních čtyřech měsících jeví se trvalý schodek.
V srpnu K 6899-32, v září K 113124, v říjnu K
1798-67, v listopadu K 61469, dobromady za čtyři
měsíce K 10.443-92, což se rovná ročnímu příspěvku
4350 členů. Na celé roční hospodářství má vystačiti
příspěvek asi 7550 členů (18.120 K). — A k tomu
fondy všechny vyčerpány.“

Registrajeme pouze zprávu „Přehledu“ — a do
kládáme, že zajisté schodek tento nikterak neohrožoje
organieaci svobodomyslného a pokrokového očitelstva.
Na své časopisy přináší oběti veliké a nikde není
služba novinářská tak sorganisována jako mesi nimi.
Přehlédněte jejich kroužky a odbory a poznáte, proč
tak blnboce zasahojí do ústrojí společenského a proč
učitel i katolicky smýšlející musí držeti se zpět, ne
chce-li vi naprosto ztrpčiti život — ano musí se
státi organisovaným, aby měl pokoj.

V mnohých vikariátech jest naprostá netečnost
k organisované práci katolické. Nejedná se ta a po
litika! Tu nechme zatím stranou. Náboženské vychbo
vání lidu, zachraňování odrůstající mládeže, rozšíření
dobré četby — toť jsou nutné postuláty doby. Věeto
dá ae provésti v rámci nepolitických jednot. Jest to
rozšířené působení vychovatelů katolických — kněze
a učitele. Ale zdá se, že už jde dvanáctá a pod
okny hraje flašinet stále snivou ukolébavku zlatých
časů, kdy stačilo udělati si své — a dost!

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
se dostati ve knihkupectví p. Franitiška Hovorky
Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

INI. všeobecný sjezd českoslovau
ských katolíků v Brmě. Dne26. ledna 1903
usneseno bylo v místnostech katol.-politické jednoty
v Besedním domě v Brně, aby byl letos pořádán sjezd
českoslov. katolíků v Brně. Hned také ustaven pří
pravný komitét. Do předsednictva zvolen říš. a zem.

slanec dr. J. Kondela předeedou, I. místopředsedou
J. Mr. opat Fr. Sal. Bařina, II. místopředsedou magr.

dr. Jos. Pospíšil.
Lurdy. Na votivní dar národa českoslovan

ského do svatyně v Lurdech věnoval nejdňet. pan Dr.
Martin Josef Říha, biskap z Č. Budějovic, 50 K. Do
1. února 1903 sešlo se 22,519 K 34 h. Z 1024 far
(z r. 1900) posud nic, — Další milodary přijímá Lao
pold Kolísek, farář v Předklášteří u Tišvova na
Moravě.

Německá smášelivest. Co nevidětmáne
ve Vídni konati všeobecný ajezd lékařeký, který má
ua programu sociální otázku lékařskou. Pozváni lékaři
celé říše; v přípravném komitétu však vyslovil se dr,
Grass, aby slovanským účastuíkům nebylo povoleno
oloviti v jej'ch mateřském jazyku, zejména ne v Aes
kém, jinak že něm. lékaři z Čech, Moravy a Slezeka
sjezd neobešlou, Na to čeští lékaři odpověděli, že se
sjezdu účastní jen tehdy. budou-li míti slo.anětí
lékaři právo mloviti vu svém mateřském jazyku a
badou-li náležitě zastoupení v předsednictva. Přes
to vídeňští lékaři trvají na tom, že se nesmí při
pustiti, abv čeští lékaři mluvili Česky, jinak že se
sjezdu neúčastní. To že je německá zářící kultora?

Mravnost ve Vídmi. Dleposledníchsta
tistických výkazů jest skoro třetina dětí ve Vídni na
rozených nemanželských; počet matek do porodnických



klinik přijatých jest 10600. Z manželsky narozených
dětí bylo jich 4744, které mandelským oňatkem byl

itimovány, tak že jsou nyní mandelské, ač pův
„Jejich hledati dlužno mimo manželství. K této „mrav

nosti“ velice přispívají Čechy a Morava, odkudě ročně
sta pořádných děvčat za štěstím do Vídně se žene,
s bnabou však se potom vrací.

Náboženská vysnání v Rakousku.
Podle posledního ečítání lida v roce 1900 jest v Ra
kousku (Předlitavsku) 15 náboženských vyznání. Pře

"višná většina obyvatelstva hlásí se ku katolické církvi.
Katolíci tvoří 79:01 procent všebo obyvatelstva, bez
mála čtyry pětiny. ba posledních deset let přibylo
katolíků o 9-19 procent. Vsrůst katolíků byl tedy

„mírnější než vzrůst všeho obyvatelstva, který činí
9-44 procent. Po katolících, hlásících se k Římu,
bylo nejvíce napočteno ©fecko-sjednocených, 1199

„procent všebo obyvatelstva. © Pak. následují židé
se 468 procenty obyvatelstva. Vzrůst židů byl menší
než vzrůst všeho obyvatelstva vůbec a než vzrůst

- římských katolíků zvláště. Přírůstkové procento židů
-obnáší pouze 7-14. Konečně jsou tato vyznání: řecko
východní (tvoří %'32 procenta všeho obyvatelstva),
evangelíci aogaborské konfese (14 procente) a všechna
jipá vyznání (060 procent). Lidé bez vyznání tvoří
pouze 0024 procent všeho obyvatelstva. Značný po
měrný vzrůst vykazají evangelíci konfese angsburské

-v Čechách (20'08 procent) a na Moravě (129% pro
cent). Za to v Čechách ubylo židů o 1-84 procent a
na Moravě o 2-34 procent. Naproti tomu stojí značný
jejich přírost v Haliči o 6507 procent a v Bukovině
© 16-24 procent.

Žema, paní, manželka. DavidStrauss
píše: Rozdíl těchto tří úadepsaných jmen jest: Kdyl
so dvu vozmou z lásky, jsou ma*em a Zenon; když

-se vezmou z pohodlí, jsou pánem a paní; když se
vezmou k vůli penězům, jsou maoželem a mauželkou.
Žena miloje muže, paní Šetří pána, vůči manže
lovi je menželka trpělivá, Žena opat. oje hospodářství,
paní vede dům, manželka representuje. Nemocného
muže obslohoje žena, uavětěvuje pauí a oa jeho zdraví
přeptává se manželka. Na procházko chodíme pe svou
ženou, na výlety 8 paní, na cesty s manželkou. Když
zemřeme, oplakává nás žena, želí paní a smutek nosí
manželka,

"Vysmamenámí. Jeho cís. s kr. Výsost.pan
arcivévodu Ferdin-nd Karel vyznamenal c. k. dvor
ního fotografa J. F, Langbanse v Praze dne 1. února
t. r. k účelu fotografování svojí nejvyšší návětěvou.
— V témž závodě v nádherně upravené výkladní
skříni vystaven obraz slečny M. Heritesové, vynika
jící virtnosky na housle, Podoba us obraze tom vy
niká svěžestí a dopodrobne provedenou| plastikoo
životní.

"Souchotiny mezi dělnletvem. Dr.
Kógler, řiditel dolnorakouské úrazovny, vydal spis
o bytové otázce, Zajímavá jsou data v soochotinách
v řadách dělnických tak strašně řádicích. Na jeden
milan lidí v letecb 1890-97. již zemřeli ua sou
chotiny, připadlo: v Aughi 1357, v Skotsku 1727,
„Nocvéžska 1737, Be.gu 1767, Italii 1861, Nizozemí
1884, Dánsku 1912, Irsko 2029, Švýcarsku 2031,
Německu 2246, Svědsku 2310, Francii 3023, Uhrách
3.264, Rakousku 3626 a v Rosku 3987.

Z „kmihy lékařské“ sepsané roku
1597. (Rukopis z r. 1629). Kohojátre bolí aneb buijí
téži plíce, ten a takový pij salvějovou vodu a budeš zdráv.
K témaž. Vezmi březovou vodu a vař v ní bazilika

a oman a pij to, K témuž. Vezmi sliz, opich, stred,
řimbachbua xrapci, to smés spolu, učině flastr vlož
na horkost, kde tě bolí; bndeš zdráv. K témuž.
Vezmi kořen jazejček a vař to dlonho a vodě, pij a
jez často Často dalvě; naštitrobu a bodeš se dobře
míti. Proti souchotinám. Mléko kozí teplé pij, k tomo
vezmi fikův, vař a pij tu jíchu, bryž lekořicí a varuj
86 zimy a perného jísti. K témuž. Měsíce duona když
přibývá, zatni osyku a naceď vody, a tu vodu večer
a ráno pij; tím mine, Proti vodnatelnosti těla. Vez.vi
kozí mléko a česnek a vař to u víně, a dávej píti
nemocnému vezma k tomu jitrocil; také ae máš ma
zati velmi po životě a často, chceš-li zdráv. býti,

„K témuž. Vezmi ječmen, izop u šalvěj kosatec čer
vený, čtyři pínty vody, vař ty věcí spolo až polovice
uvře, ztedě vlož v to teplého medu čistého, pij ráno
a večer jeden trunk asi čtvrt žejdlíka, Zkušeno jest
u jestiť pravda jista. K témuž. Vezmi krev havranovu,
s vínem smíšeje pij naštitrobu ráno a večer. K témuž,

"Vezmi kámen z hlavy hadové, polcž jej nemocnému
pod mezní prst a toť jest zkušeno toho kamene a
učiň takto: vlož ten kámen pod pinou káď vody,
všecku vodu vypije, to máš jisté. K témuž. Vezmi

ovosku, mléko a olej a maž tím nemocného okolo
pupku, budef zdráv.

Obrovský parmík. Pro severoněmecký
„Lloyd nedávno postavený parník „Císař Vilém IL.“,
určéný k rychlé dopravě osobní do Spojených států
severoamerických, vyniká ohromností strojního zaří
zení. Parník tento hbnán jest dvěma stroji. Na
výrobu páry v jednom pouze stroji třeba. je
12 dvojitých a 7 jednodachých kotlů. Pod kotly topí
se na 124 ohništích o 290 čtverečních metrech ploch
roštu a 10.000 čtver. m. vytápěcí plochy. Odkotlů
jdou čtyry komíny 40 m dlouhé, v průměra 6 m.

«Celý atroj je 15-2 m vysoký a 23 m dlouhý, zaují
maje tedy přibližné místo dvoupatrového domu. Parník
popluje rychlostí 24 uzlů čili 45 km za hodinu.

Bramborové víme. Vynálezcemjehojest
francouzský odborník Moulin. Výroba vína tohoto jest
jednoduchá. Z rozetrouhaných bramborů vylisuje 88

veškerá voda a přidá ee trochu sladu, čímž se bram
borový škrob změní v dextrin a cukrovou šťávu, která
se pak mosí zahřáti na 1509 ©, Potom ae nechá te
kutina vystydnout na 269 a přidá se k ní kvasnic,

jichž se užívá při výrobě šampaňského vína. Dále te
s výrobkem sachází podobně jako u přípravy ovocných
vín. Ze 40 kg syrových bramborů a 1 kg sladu
možno vyrobiti až 50 | dobrého vína. Bramborů je u
nás dosti, preto rolníci měli by se chopiti tohoto no
vého vynálezu na rozhojnění svých příjmů.

Německé Brme. Nedávnokonaly se v Brně
volby výbora pomocnické bromady společenstva živností
stavebních a skončily přev nátlak se strany zběsile

A ký společenstva vítězstvím českým většinou46 blasů.

Učitelské platy. Novýzákon zemskýroz
děluje učiteletvo v královatví Českémna čtyry třídy:
1. Učitelé měšťanských škol budou míti základní služné
2000 K 2. Učitelé obecných škol I. třídy 1600 K. 3.
Učitelé II. třídy dosavadní podučitelé)základní služné
1200 K. 4. Zatímní učitelé se zkouškou maturitní
dostenou 900 K. Kvinkvenálek bude 6 po 200 K.
V obcích s obyvatelstvem 8000—16000 bude aktivní
přídavek 240 K, v obcích od 16,000—80.000 pak 320
K, v obcích přes 400000 obyvatel a v předměstích
pražských 450 K, v Praze 640 K. Kvinkvenálky uči
telů škol měšťanských budou po 250 K, aktivní pří
davky jsou stejné « ostatním učitelatvem dle velikosti
měst.

Svatováclavský dar UstředníMatici
Školské měl býti odevzdán do 31. prosince 1904;
velká část obcí však dosud sbírky ani nevykonala,
uni peněz neodvedla. fe potřebí, aby pp. obecní sta
rostové a důvěrníci Ústřední Matice Skolské co nej
rychleji sbírky ukončili, a peníze pokladně matiční
odevzdali.

Čistý příjem z českých plesů a zábav
připadne také letos většinou Ústřední Matici Školské
a rozumí ae, že nesmí býti menší, než léta minulá.
Právě tím, že i v době zábav pamatujeme na vzdělání
dítek ve školách matičních a na veliké potřeby Ustř.
Matice Šzolské, dáváme zábavám svým význačný ráz
český, kterým se liší plesy naše od zibav cizích, jež
bývají samy sobě účelem, bez jakéhokoli ušlechtilejšíbo
cíle a vznětu. Tajemství leckterého úspěchu spočívá
v tom, že šetří se starého rčení „spojovati příjemné
s užitečným.“ Naže, snažme se, aby český masopust
byl nejen pro nás veselým, ale také Ustřední Matici
Školeké prospěšným.

Banka Nlavia. Životní odbor tohoto čes
ského ústava pojišťovacího vykazoje za správní rok
1902 pozorubodné výsledky. Bylo v něm totiž podáno
řiditelstva 6836. přihlášek na kopitál 18,503.248
korun, z čehož bylo vybotoveno 5806 smlav pojišťo
vacích na kapitál 15,921.540 kor. V témže roce
vyplaceno bylu kapitélů na dožití a úmrtí pojištěných,
jakož i pensí úbrnem 1,335.680'15 kor. — V době
svého trvání vyplatila banka Slavia ve všech oaborech
již přes 72 milionů korun, v resorvních fondech pak
úchovává přes 2Ď milionů korun. Vedle zmínéných
výplat banka rozdělila pojištěncům odboru. životuívo
930.165 korun 84 hal. dividendy; rozděluje totiž
Slavie jakožto ústav vzájemný všechen zisk svým
členům. — Z uvedených číslie jest zfejmo, že obe
censtvo úznavá přednosti tohoto velikého Českého
ústavu, který svým mobutným rozvojem vstoapil již
mezi přední pojišťovací ústavy v Rakousko. Samo naše
stanovisko národohospodářské ukládá pak každému
pocti"ému Čechu, aby při volbě pojišťovny obracel se
jeu k tomu ústavu, o kterém jest oade vši pochybnost
známo, že je rovoěž dobrý jako veskrze český.

Na zamezení týrámí zvířat nařizoje
e. k. místodržiteletví pro královatví České dále: $ 6.
Tažnípsi musejímítináležitouvýškuasilný vzrůst,Uží
vati březích nebo kojících fen k tabu jest zakázáno.—
$ 7. Tažných psů nesmí se upotřebiti ku řízení
vozíku, nýbrž pouze k tabu, jako pomoci pro prů
vodce; psi nesmějí ani ka voji, ani ku vidlici býti
zkrátka | přivázání, ©Naopak. mají býti psi tažní
přivázáni pouze volně, a to tak, aby vozíkem
nebyli umýkáni, nebo nemaosili držetí převahu náklada
a mobli si ulebnsati. — $ 8. Aby si průvodce psího
potahu, nebo někdo jiný za jízdy sedal na vozík,
jest zapovězeno; dále zapovídá 8e užívati oprati nebo
biče. Průvodce vozíku má voj nebo vidlici držeti stále
v roce a tak vozík. říditi. Dále má ce postarati 0
obslubu ©zapřažených psů, zejména aby byli v Čas
napájeui, a za tou příčinou má s sebou vědy míti
nádobu k napájení a v drsné době roční (od 1. listo
padu do konce března) užívati podložky a přikrývky
na psy. — 6 9. Svazovati neb pontati dobytek, až 80
pouta zařezávají, dopravovati dobytek tak, žo blavy
dolů visí, nebo jipakým pro něj bolestným způsobem,
dále stěsnávati jej dohromady, že dobře dýcbati ne
může, jakož 1 zavazovati zvířatům tlamu a pobáněti je
surovým způsobem, jako kroucením ocasu atd., jest zapo=
vězeno. —- S11 Každé bruvé zanedbání zvířat domácích
obledně krmení, napájení, umístění a čistoty vůbec,
zejména také uvazování psů na krátké řetězy a ne
poskytnutí teplejšího opatření v zimě psům uvázaným
tresce se jako týrání zvířat, — S 12. Přestupky této
vyhlášky trestají se politickými úřady dle ustanovení
cís. nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.

Beseda v Hradci Králové odbývá
v neděli dne 8. února 1903 o 8. hodině odpolední
ve spolkových místnostech řádnou valnou hromadu
s přednáškou na paměť svého 30tiletého trvání. —
Pořad: 1. Zahájení valné hromady starostou Besedy.
2. „30 let Besedy v Hradci Králové“ přednese pan
JUDr. Fr. Ulrich, starosta města Hradce Králové. 3.
Zpráva fankcionářů: a) jednatele, b) pokladníka, c)
rovisorů účtů, d) správce domu, e) knihovníka, f,
správce novin. 4. Rozpočet na rok 1905. 6. Volba
starosty, místostarosty a pokladníka. 6. Volba 10
členů výboru a 4 náhradníků. 7. Volba 2 revisorů
účtů. 8, Návrhy výboru. 9. Volné návrhy. 10, Prodej
novin. :

Ozmámení. Právě vyšlo 2. a 3. čís. Časových
Úvah roč. VII. redakcí Th. Dra. Fr. Beyla. Přináší
poučnou úvahu „O důlešitosti pravého náboženství“
z péra Jiřího Sabuly. Spis čítá 64 stran a prodává
se po 16 baléřích. při hromadných objednávkách až
509/, slevy Objednávky obratem vyřídí administrace
Časových Úvah v Hradci Králové.

"Uržní zprávy.
V Bradci Králové, dne 31. ledna 1908. 1 hl.

přenice K 11:20—1270, $ita K 960—10-30, ječmene
K 7-40—8:10, ovsa K 480—65-80, prosa K 940—10—,
vikve K 11'00—12 —, hrachu K 17——3%+—, čočky
K— "—, jahe) K 10-—, krap K 16:00"—2400,
bramborů K 240—2-60, jetelového semene ruského
K 68:00—380:00, jetelového semene červen. K 1100
—138 0, máku K 27 50——30-00,Iněného semene K 1700
—Wm, 100 kg. šít. otrab K 11-—,pšenič, otrub K 1060,
1 kg. másla K 1-60—1-88, 1 kg. sádla vepřového K
1-60—1'76, tvarobu k 0-28—-0-32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jeden hl. cibule K
2-40—4:00, jedna kopa drobné zeleniny K 0-40 —1'81,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0-00—0'00,
1bl. švestek K0:00 —0'00, 1kopa petržele K0:00—000,
1 kopa celere K 0-00—0*00.

Listárna redakoe.
Do Skutče. Kvitujeme příjem 6 K na chléb sv.

Autonína.
Fpk. Díky! Užijeme v číslech následujících.
P. T. pp. čtenářů svých prosíme, aby nám hojně

zasílali všeobecně zajímavé zprávy ze svého okolí.

Výkaz darů ma Adalbertinum
za dobu od 1. července 1902 do 1. února 1903,*)

Z vikariátu chrauteckého darovali:
20 K: p. vikář Kobr v Chrasti, p. vik. sekretář

Konvalinka v Hrochově Týnci, p. far. Plocek v Trhové
Kamenici, p. far. Šinkora v Bojanově, p. děkan PíeHor

v Zumberku, P- far. Kučera v Seči, p. far. Holub veVčelákově, p. far. Beránek ve Vejvanovicích, p. farář
Neužil ve Vrbatově Koatelci. „0.180 K

10 K: p. spirituál Štěpina ve Slatinanech, pan
Hvězda, kaplan v Chrasti, p. Zítko, kaplan v Trhové
Kamenici, p. Štěpánek, kaplan v Hrochově Týnci, p.
Eisler, kaplan v Chrasti.. 2.. C0n.

8 K: p. Holzman, kaplan ve Vejvanovicích 6,
3 K: p. far. Prokůpek v Práčově . . . 3,
2 K: p. far. Najvrt'v Čechticích.. . . 2,

Celkem| %44 h.
Z vikariátu kutnoborského darovali:

30 K: p. vikář, arciděkan Monsignor Vorlíčekv KatnéHoře... . < -2.224, 30K,
26 K: p. bisk. notář Macháček v Malešově 45 ,
20 K: p. vik. sekret., děkan Dvořák v Ne

bovidech, p. far. Bartoš v Červ. Janovicích. 40,
12 4: p. děkan Preciík v Církvici. 12,
10 K: p. prof. Frydrych v Kutné Hoře, p. děkan

Spůrný v Sachdole, p. děkan Vašak v Bykáni, p. děkan
Sedláček v Solopiskách, p. far. Záraba v Gruntě. 50 K.

6 K: p. Dr. Truxa, ředitel dívčího učit. ústavu
v Kutné Hoře, p. far. Tauchman v Radboři, p. farář
Novák v Křeseticích. . . . . . - -+ 18 K.

6 K: kaplani: p. Pavel v Bykáni, p. Král v Sach
dole, p. Pekárek v Kutné Hoře, p. Pradič v Nebo
videch, p. Velebný v Kutné Hoře . . . . 25 K.

4 K: p. převor Kočárník v Kutné Hoře, p far.
Mejznar v Záboři, p. katecheta Zazánek v Kutné Hoře,
p. kaplan Volenec v Církvici. . . . . « - 16 K.

2 K: p. farář Cerv v Nových Dvorech, p. farář
Čenský v Konárovicích, p. prof. Můller v Kutné Hoře,

p. katecheta Kneysl v Kutné Hoře, p. kaplan Petr
vSolopiskách. —--< < < -++ A0K

Celkem 226 K.
Z vikariátu jičínekého darovali:
21 K: p. far. Mrštík v Nové Vai... 21 K.
20 K: p. vik. Sehnal v Bělohradě, p. far. Říha,

v Levíně, p. far. Vomočil v Nové Pace. 60 K.
14 K: p. far. Brož v Železnici. „14 K.
10 K: p. far. Boukal v Pecce, p. Synáček, ka

zatel u sv. Ignáce v Jičíně, p far. Dobnálek v Lib
štátě, p. far. Vaněk v Popovicích, p. kaplan Plichta
v Bělohradě, p. kaplan Beneš v Libětátě, 60 K.

6 K: p. kaplan Salfický v Nové Pace. . 6,
5 K: p. bisk. notář Balcar v Lužanech, p. prof.

Přibyl, p. prof. Kovařík, p. prof. Fayks v Jičíně, p.
far. Okrouhlický v Robousích, p. Gabriel, první du
chovní správce v Kartousích, p. far. Groh v Radimi,
p. far. Malý ve Staré Pace, p. kaplan Šimberský v Ji
číně, p. Hocke, kaplan v Pecce, p. katech. Černý v Jičíně.224eee BK

4 K: p. far. Weiss v Chotči.. . .- « 4
3 K: p. Baborovský, druhý duch. správce

v Kartousích. ©. .
2 K: p.kaplan Kouba v Nové Vsi, p. katecheta

Svoboda v Lomnici. A
Celkem 227 K.

228 ,
2483

Úhrnem o96 K.

*) Místo zvláštních stvrzenek jednotlivým dárcům.

Hospodyně.
v stáří třiceti let, která v lepším domě po deset
let domácnost k nejlepší spokojenosti obstarávala
a jen pro úmrtí svého pána nemá nyní zaměstnání,
přijala by místo hospodyně v některém katolickém

domě, nejradějina, faře.
Dotazy zodpoví administrace t. 1.
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na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JČ, Jos. Tomášek
; ve Vysokém Mýtě (6

' dříve závod na sušitkování ovoce, salošený V%
Mr. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách n6

P — nabízí —
jj koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku

rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borúvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové ld
jakosti velmi levný koňak a u
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medaslle, a mnohými ji
nými diplomy a právem rašení slaté medaile

Vzorky zdarma a franko.

A,OSĎr.DÚ

x s českého ráje.
10 skvostných dopisnic z Jičína, Pru

ostatního romantického okolí, zasílám za 1 K
i 8e známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vána, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, «mělecký závod a nakla
1 datelství pohlednic v Jičíně.

Vždy 50 žinených matrací
na sklade.

Za čisté plnění žiněmi se ručí.

©++00+©0000+©o+©0+©o0©o

Založeno r. 1850

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu u jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a stříbřené, začse ruči
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve !hůtách. Oprav:
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle u
zašlou se již svěcené ae stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků u odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborii. relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů. pacifkálů, schránek uu Nejsvé

tější. patenek atd. co pejvice.

v ". $ s a Ea E v.
* Budué

Josef Neškudla, |;

c a kr. dv.vý dodavatel
vwJablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. dachovenstvuav j všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

všech Koptalnich paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illoatr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

"000 1D
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

Oenníky zdarma a franko.
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Vyhláška
českého odboru rady zemědělské pro

království České

ožzměné předpisů pro slevu dopravného pro

krmivo a stelivo na drahách.)

Dle vyhlášky úředního listu pro železnice a plavbu
č. 147 z r. 190: (č. vyhlášky 3378) zavedena byle na c. k.
rakouských státních drahách (spolu 8 připojenými míst
ními drahami), na tratích rakousko uberské společností
státní dráby (spolu 8 připojenymi místními drahami), na
severní dráze císaře Ferdiuanda, ua rakouské severo
západní u jihoseverní německé spojovací dráze (spolu
8 připojenými mistoimí drabumi), na jiční dráze, Buště
bradské dráze, České severní dráze, Ústecko teplické
dráze, ua českých obchodních drahách a na Košicko
bohumínské dráze, na trati Vídeň Aspang mimořádná slera
dopravného pro krmivo a stellvo,

Sleva tato zavedena jest pro tyto předměty:
1. jetel, jetelové seno, krmoérostliny, krmnou řepu,

řezanku, úbrabky, výpalky, plevy, mláto. matoliny (slupky
z vinné révy, sludový květ, seno a slámu, dřevéné štěpiny
dle — pol. B — 15 aneb 19 klasifikace boží, a pro
dřevitou vlnu;

2. pro rašelinné stelivo a rašelínnou mel dle pol.
tar. 2.

Sleva poskytuje se pod podmínkou, že zboží do
pravuje ae jako zboží nákladní od stanice odeslání do
stanice určení přímými nákladními listy.

Jako příjemce zboží musí na nákladním Ilstě
uvedena býti obec, která noazi o píci neb stelivo
Jest postižena -Bleva netýhá ve tedy zasllek adresso
vaných ua jednotlivé osoby); obec taková musí nachá
setí se v jednom z tóchto okresů soudních:

Benešov, Kolín, Prachatice,
Bochov, Kouřim, Rakovník,
Broumov, Králíky, Roketnice,
Budějovice, Kraslice, Rokycany,
Crikov, Křivoklát, Sedlec,

Dobříš, Ledeč u. Sáz., Sedlčany,
Dolní Královice, | Libáň. Soběslav,
Falknov, Liberec, Sušice,
Hartmanice, Loket, Vlašim,
Hluboká, Mělník, Volyů,
Chlumec n Čidl, Netolice, Votice,
Jablonné, Neveklov, Vysoké,
Jesenice, Nový Bydžov, © Zbirov,
Kamenice n. L Nýdek, amberk,
Kašperské Hory, Počátky, Žlutice.

Police,
Zásilka musí zahrnovati nejméně 10.000 kg na

nákladní list a vagon, a zboží muší ze stanice určení
odváženo býti uiluličníml povozy. Žese tak stalo, ster
zeno má býti úřadem železuičním na nákladním listě.

Tato .sleva platí až do odvolání, nejdéle do 30.
června 1903

Jako slevená sasba platí na tratích c. k. státních
drah výjimečný tarif čís. II. Na tratích soukromých drah
platé u předmétů pod č. 1. uvedených tarifní sasby dle
třídy C; u předmětů pod č. 2. nasnačených sasby spe
etálního tarifu 3

V obou případech slevuje se na soukromých dra
hách s dvtyčné sasby 15 procent, avšak s tou výhradou,
de na kašdou súčastnénou drahu připadnoutí musí nej
méně 026 h sa 100 kg a 1km.

Sleva neposkytuje se již při kartování, nýbrž cestou
nábrady a to tím způsobem, že ihned po skončené dopravě
musí obec jakožto objednatel a příjemce zboží u správy
té které dráhy nejdéle do konce srpna | U>o slevu 88
přiblásiti, předloživší půvouuí nákladní list.

Na nákladním listé musí představenstvem obce,
která jako příjemce sásylky byla ormačenu,býti storseno,
že tato obec lest v okresu, pro který vyhoda tato platš a
še v době, kdy sásylku obdráctí má, nousá navštivena
byla. (Předkládání tak sn. kumulativních listů úplné
odpadá)

V PRAZE, dne 28. ledna 1903.

Český odbor rady zemědělské
pro království České.

Předseda:

Heřman Janda.

*) Zméněné předpisy jsou označeny písmem le
žatým.a

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenatvu, že jsem na mnohostrannou žadost
muoha veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Králové

fillální sklad
své vlastní výroby

k t | „h 2 w? /OSsteininho naCIní,
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej

K. V. Skuherský tamtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pásíř v Chrodimi.

laskavě vyřídí pan
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Zubní lékař

MADŘ.I. Ařal
ordinuje od 8—4 h.

Aradec Arálové.
Velké náměstí číslo 136.KKK DKA

Nábytek na splátky
výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

bodinář a zlatní“ $3

v Rychnově p. K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu

Obrázkové
j Cenníky zašle.

———————>
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, kříže

at d.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

KDo, JEDEŠDO
ÚAMERIKY

5 POŽÁDEJ DŘÍVEORADU
A POKYNY KANCELÁŘ

2 „jOESTOvNÍ

ILočárelk
(4 zv SALZBURKA)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

WS“ stále na skladě. "MS

OOOOO00O0O000300000
©Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Věstarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

kazatelny,"i“» |
O

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest mi umož

něno zasýlati ra pouhý obnos08*3 korun i

08" BožíhreBožíhroby,"ij

1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisníbo papíru

SRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochbvalných přípisů vyloženo

a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnic.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

k nahlédnutí.

v Jičíně (Čeohy).

5 555928 25 55

Kostelní

DME-©lustnívýroby "BE
v hojném výběru má na skladé

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 kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malcu objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.
Též na splátky bez zvýšení cen!

1 hi -2 LZR OZZIT Z. ZVDDILULD

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškadly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

jo050000044B

[NRAMRIK

500.000 kusů
velikonočních dopienic, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 120 zl., [50 zl., 180zl. a 2zl.

WF“ 2000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy nu skladě za cevy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a ó zl. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině.

PHime se několik spolehlivých zástupců.

Pravé, vyleželé burc.
= » ———

—= WINDO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

*x

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brasinky—————
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

POV EAIPOOOEXR

Obrázky "©%
k sv. přijimání
ve velkém výběru Post výhodnýchpodmínek

Karel Šimek v Č Budějovicích.

6“ Vzorky jsou na požádání k disposici."B

O00000000000000000
Prvni výro ba

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,

O000000000000
OOOOOOOOO000000

oo



1.) Výroční zpráva obchodní a účetní.

2.) Zpráva dozorčího výboru.
3.) Volba 2 revisorů a 4 skrutatorů.

4.) Rozdělení čistého zisku.

| 5.) Návrh správní rady na zvýšení akciového
kapitálu o 1,000.000 korun vydáním 2500
akcií po K 400 dle 6 6. a 7. stanov; dle
těchže mají majitelé starých akcií právo
na vové akcie za hodnotu jmenovitnu.

6.) Doplňovací volby do správní rady.

T. Formánek, t. č. předseda.

je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahbraditi aovou.

Nesčetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou o 46 h více.

Vývozní dům praktických novinek

A, Palrná a syn Y Jaroměři.
Založeno 1842.

OBRAZY
olejomalby, rytiny,- krajiny, nádherné re
produkce nábošenské a historické, srcadla,
rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

* výrobky všech druhů v modermí úpravé,
* solidně a levně.
W Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
x potřeby, všdy nejnovější

V“ Jopisnice"86
a vše do oboru papírnického spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

Joset Kieslich*
o Hradci Králové, M

Umělecký závod pro kostelní práce a výrobu
rámců salošen r. 1891. x

+ x
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SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají oověděc
nými výhodami a liborálností.

Věechen zisk náleží členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozorubodny jsou zvláště sazby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ma.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ja.) 4 a Ia.) 5 na věno dítkám,
Ig.) na výsledkymnožné,
Ia.) 6 a Ila) 6 se 4%, stoupajícím

zůrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 24,189-84065
Dosavadní výplaty K 70,232 873-568

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Gonorální řiditelstvo banky Slaris
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

dílnébo, Iněnébo, 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 druhy, 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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Předplatné na čtvri roku 2 k so kČislo 7. | , mapůl roku$ k—A |

—
Ročník IX.

——
V Hradci Králové, dne 13. února 1908. Jmerty se počítají levně.

| Obmovavychází v pátek v poledne.

Nový biskup Královéhradecký,
Na stole« biskupský, předčasným úmrtím velikého biskupa Edvarda

Brynycha osiřelý, dosazen byl dosavadní kanovník pražský Msgr. ThDr. Josef
Doubrava. Nikdy dosud nebyla česká veřejnost tak napínána neustále uvá“
děnými kandidatarami na osiřelý biskupský stolec královéhradecký, jako v uply
nalém čtvrtletí Neunavná pastýřská činnost právě zesnulého biskupa a Četné
jím započaté kulturní a aábožanské podniky, značně vyvinuté demokratické
smýšlení jak laiků, tak i kněží na českém východě, dosti napjaté národnostní
poměry v diecési, jakož i silná organisace protinábožeuských stran přicházívaly
vědy v úvahu královébradeckých diecésanů, kdykoliv se vyskytli v novinách kan
didáti s neprokázanou kvalifikací na tak důležité místo, jakým jest bez odporu
úřad českého biskupa v moderní době. Všem, jimž zdar katolické rnyšlénky
a vážnost staroslavného Českého království na srdci ležely, přáli si míti muže,
jehož dosavadní životní činnost byla by zárukou správného názoru ua význam
biskapského úřadu. Netajíme se tim, že ze všech uváděných kandidatur zamlou
vala se nám poměrně nejlépe kvalifikace kanovníka dra. Doubravy, protože

jehoJméno má tou dobou v českém vědeckém i v církevním světě nejlepšípověst,
Učenost a apoštolská horlivost jsou nezbytnými vlastnostmi pro každého

kněze, tím spíše žádá tyto dvě předoosti moderní doba od biskupa. Naše die
césní poměry sociální vyžadují při všem respektu Eu vznešené osobě Vrchního
Pastýře také porozumění pro lidové tužby u toto porozumění nově jmenovaný
ndy. biskup také míti bude, vždyť kolébka jeho stála v prosté světničce řerneslnické
a celá jeho dosavadní dráha jest při požehnání Božím vlastní jeho píle. Kdo pro
dělal dráhu chudého studenta a vesnického kaplana, zná z vlastního názoru
potřeby lidu a proto vítáme v novém ndp. biskupovi, lidového Vrchního Pastýře.

Životopisná data nového odp. biskupa Královéhradeckého dle „Katol.
Listů“ jsou krátce tato:

„Msgr. ThDr. Josef Dvubrava narodil 86 due 29. únura 1852 v městečku
Mníšku v okresu zbraslavském. Rodiče jeho byli úplně chudí, prostí lidé. Na
mníšecké “aře, kde tehdy byl farářem osobní děkan František Heřman, muž
velice vzdělaný a lidumilný, byl hošík Doubrava jako doma, jelikož pan děkon
byl jeho příbuzným z matčiny strany. Veliký vliv na mysl jeho měl též známý
paedagog a vlastenecký učitel, řídící mníšecké školy František Přibík, na nějž
až dosud rád a s vděčností vzpomíná. Otec, Josef Doubrava, a matka Terezie
8 největším uapjetím sil starali se svědomité o rodinu, sestávající z dětí Johanny,
Josefa a Karla. Otec zemřel r. 1875, matka 1870, a pochováni jsou na útulném

obecního dvora malostranského, sestra, paní
Holznerová, vdova po důchodním velkostatku
mníšeckého, vede domácnost ndp. biskopa.

Nižší gymnasium stadoval odp biskup
na akademickém gymoasiu v Praze; jelikož
byl přijat později do k. a. konviktu, jehož
chovanci navštěvovali gymnasium Piaristů,
dokončil na tomto ústavě svá studia r. 1872
maturitou. Všecku studia i zkouška maturitní
konal s výborným prospěchem. 04 r. 1872—76
stadoval theologii v Praze a dne 16. července
1876 vysvěcen byl na kněze; první mši sv. sloužil
ve svém rodišti v Moíšku v tamním krásném
chrámu Páně sv. Václava. Jako novosvěcenec
působil v Petrovicích u Sedlčan. Po generální

in spiritualibus v Dublovicích u Sedlčan, kte
ronžto faru spravoval po 3 leta. Až dosud lid
tamní a úctou a láskou vzpomíná mladého,
nadšeného a laskavého kněze Doabravy. V plné
činnosti pastorální aložil tři rigorosa theolo
gická a povolán byv za adjunkta theologické
fakulty pražské, doplnil je čtvrtým a promován
byl 26. června 1883 za doktora theologie.

Jako adjunkt theologické fakulty zastával
spolu úřad subprefekta kníž. arcib. konviktu,
později od 7. února 1883 úřad vicerektora k.
a. semináře. Od r. 1884 pověřen byl supplo
váním stolice kanonického práva na c. k. the
ologické fakultě, tehdy ještě nerozdělené,
kterýžto úřad zastával i po rozdělení jejím
ještě jeden rok nu c. k. české fakultě theolo
gické. Ovládaje dokonale jak theoreticky, tak
i v praksi důležitý předmět církevního práva,
přednášel v obsažuých, výborně zpracovaných
svých přednáškách methodoa velmi praktickou
a snažil se hojnými příklady vysvětliti a pro

arcib. semináře, v kterérožto úřadu působil po
8 let. Jako představený semináře byl přísný,
dbalý pořádku a discipliny, ale spravedlivý.

Uznávaje, že kněz musí si va dnešních
vážných časů osvojiti i vědomosti mimotheo
logické, vybízel za raždé příležitosti k dopl
ňování praktických profánních vědomostí. Li

hřbitově mníšeckén.

terární jednota českých bohoslovců „Růže Su
Šilova“ měla v něm příznivce a podporovatele
nad jiné nadšeného; slovy i skutky staral se
o její rozkvět: a nebylo téměř schůze, aby
nebyl přítomen a nesúčastni| se jeduání.

Zoaje z vlastní dlouholeté působuosti ne
zdravé a nepřiměřené místnosti kn. arc. semi
náře, staral se ze všech sil o zbndování nové
vyhovující,moderníbudovyproseminářa není
si opravdu přáti, leč aby snaby ty došly uskn
tečnění. Dne 3. prosince r. 1897 odvolán na
jiné bohaté pole činnosti — za metropolitního
kanovníka vždy věrné kapitoly u sv. Víta na
Hradčanech. Installace vykonána 6, února roku
1898. Ačkoliv již před tím od roku 1894 jako
kníž. arcibiskupský konsistorní rada měl ob
sáhlý referát v konsistoři, nyní jako kanovník,
rada k. s. diecésního soudu a předseda man
žolského soudu rozvinul teprve obsáhlou, pro
nikavou činnost. Vyřizoval přerozmanité, často
velmi spletité věci z oboru církevního práva,
zvláště praktické otázky z práva patronátního
a interkonfessního. Po léta zastával úřad exa
minátora při přísných doktorských zkouškách
theologických, při konkursní zkoušce farářské
a synodální, a byl ordinariátním komisařem
při zkouškách na c. k. české bohoslov. fakultě.
Při všech obtížných prácech konsistorních, jež
ma téměř celý den zabíraly, našel msgr. Dou
brava přece vždycky aspoň chvíli volnou, již
věnoval svým oblíbeným předmětům, církev
nímu umění a hudbě. Kdekoli se konala restan
race nějakého chrámu, byl jistě dr. Donbrava
rádcem. Za své dlouholeté činnosti jako funkci
onář Akademie křesťanské získal si velikých
zásluh o rozkvět křesťanského umění v Čechách.
Jest též předsedou sekce církevního umění ve
společnosti Musejní a členem správní rady
téhož musea, a podporoval vlivem svým celou
řadu výtvarných nmělců. Nový ndp. biskap
jest též velmi vřelým přítelem hudby. Nebylo
snad koncertu komorního spolku neb České
Filharmonie, aby mezi ostatními posluchači
S nadšením nenaslonchal i msgr. Doubrava.

Ač vědomostí svých od rána do večera
měl příležitost až příliž hojnou užívati v zá

ležitostech úředních, nezapomněl ani v množství
práce na Činnost vědeckou. Msgr. Doubrava
přispíval ceunýrni, vždycky hluboce založenými
články vědeckými do celé řády časopisů,
z nichž zvláště připomenouti dlužno „Časopis
katolického duchovenstva“ a „Archiv filr das
katbolische 'Čirchenrecht.“

V „Archivu“ (z r. 1889) jest to pojednání
„Der Diacon als Spender der Taufe“ „Ein
Beitrag zur Lehre von den Irregularitáteu;“
v „Časopisu katol. duchovevstva“ | uveřejnil
pak pojednání celou řadu, zejimnéna: „Tajnosnub
v manželství smíšeném“ (1859), „Nárok ne
manželského dítěte na legitimaci per subse
guens genitorutu matrimoaium“ (1896), „Mají
židé jako starší obce, jíž náleží patronát, účast
v podacím právu?“ 11897). „Jest rnožno změ
niti patronátní poměry?“ (1899) a „Otázka
patronátní v Čechách“, kterážto široce založená
vědecká práce, tak časová a do života kleru
velice zasahující, vychází tu již od r. 1900,
jsouc sledována všeobecně s velikou pozorností.
Kromě toho jost též přispivatelem „Ottova
Slovníku Naučného,“ a jednatelem „Dědictví
Svatoprokopského.“ V mladších letech pracoval
v oboru belletrie, a některé ukázky z této
tvorby jeho rřinesl „Blahověst“ („Perly“) a
„Lumír“ („Kresby z Rudohoří“).

Pražské duchovenstvo a pražští katolíci
zaají msgra. Doubrava velice dobře, nescházít
na žádné katolické schůzi a účastní se vůbec
všech zjavů katolického života v Čechách.
V poslední dcbě podal nový důkaz své oběta
vosti 4 porozumění pro akutní otázky spole
čenské a církevní tím, že přes spousta své
vlastní práce stal se členem kuratoria pro 8a
naci Svatováclavské záložny, kde svými zku
Šenostmi a reelním vystupováním získal si
nejen sympatií všech súčastněných, ale i znač
ných zásluh o tuto akci.

Za své četné zásluhy vyznamenán byl
msgr. Doubrava papežským řádem Pro ecclesia
et pontifice, rytířským řádem Frant. Josefa a
titulem papežského komoří.

V osobním svém jednání jest nově jme
novaný ndp. biskup milý, laskavý, lidový.



Z prostého rodu vyšel, a prostému lidu nikdy
se neodcizil. Politicky u veřejnosti nikdy ne

vystoporal, ale srdce jeho bije upřímně nejenpro církev, ale i pro vlast a národ.
Ač upřímně oddán jest nový odp. biskop

národu, z jehož středu se zrodil, přesto úplně
nestranně choval se vždy k příslušníkůmdrahé

zomohé národnosti.častní se horlivé též rachu charitativ
ního. Jest členem správní rady Vincentina,
místopředsedou spolku pro zřizování sanatorií
pro tuberkulosní a členem a podporovatelem
celé řady jiných spolků a korpor+cí hamanních.“

Uvedený posudek pražského listu o do
savadní činnosti nového duchovního vůdca
diecése královéhradecké opravňoje nás k nej
lepším nadějím, že církevní role bezpříkladnou
obětavostí nezapomenutelného biskupa Bryny
cha zkypřená našla neméně apoštolsky horli
vého vzdělavatele. Vyslovojeme plnou naději,
že nalezneme v novém Vrchním Pastýři neo
hroženého vůdce, obezřelého rádce a laskavého
otce. Proto vítáme radostně nového svého
Pastýře, přinášíme mu srdce oddaná vstříc a
vyslovujeme vřele cítěnou prosbu: „Bože,
žehnej krokům a snahám našeho nového bi
skupal“

Na čerstvém vzduchu?
(8) Schůze, vekteré řečnili doktoři Pacák,

Kramář a Herold o politické situaci, znamená
rozhodný obrat v taktice našeho póseletva na
říšské radě. Z řečí jejich vyčetli jsme opuštění
obstrukce nadobro a mimo to 8 uspokojením
můžeme konstatovati, že poslanci jednou řekli
zdravé slovo objasnění, kterého v povrchním
frásování bylo již nanejvýš potřebí. Musí tedy
býti již vypuzen z hlav tuctových politiků
našich názor, že obstrakce jest jediným spas
ným prostředkem, jímž lze vytčeného cíle do
sábnouti, musí romantisování politické ustou
piti objektivnímu poznání daných poměrů,
jejichž nám nepříznivá povaha nedá se vyhostiti
jen pouhým přáním. Ovšem bylo mlaveno též
o výbradě obstrakce od případu ku případu,
ale umějící čísti mezi řádky pozná, že to oyla
malá a neškodná koncese oné radikální části
národa, jejíž politickou výchovu obstarávají
„Národ. Listy.“ I alkoholikovi nesmějí se od
níti lihové nápoje najednou, nýbrž jen vždy
v obmezenějších dávkách.

Hledímelí ku poměra poslanců k „Nár.
Listům,“ jest jejich otevřená a přímá mluva
vlastně odvahou. Vždyť do únavy v listě tom
jsme se načítali, kterak vrácení jazykových
nařízení jest prvou a hlavní metou všeobecného
národního snažení a práce poslunecké. Neméně
řinčivě vykládáno, že nejprve tu musí býti
státní právo a to ostatní že bude přidáno. Kdo
odvážil se pochybovati a kladl důraz na 80u
časné obstarávání prospěchů národobospodářs
kých, prohlášen ihned za hamižníka a mate
rialistu, jenž pospolité statky ideální zrazuje
za skyva chleba. Sotva jsme se však vyspali,

FEUILLETON.
Vyléčená svéhlavost.

Napeal F. K.

Již od pradávna se říkalo, žeu Zátků kromě
komářího sádla jest všeho dostatek.

U Zátků však panovala nejenom zámožnost,
nýbrž i pobožnost. Starý Zátka netrpěl v domě
čeládky, která se nemodlila, Klíti čeládka nesměla.
V sobotu odpoledne zametil se dvůr a s klekáním
odpočívala práce. V neděli a ve svátek musila če
ládka nejenom do chrámu Páně, ale musila nad
to i z kázání vyložiti, co si pamatovala. Dobou
postnía adventnímodlívalsehospodářs čeládkou
každodenně po práci růženec, a běda tomu, kdo
by se byl k růženci nedostavil,

Kromé toho bylo u Zátků zásadou, že, co
jednou uznáno za bodno a spravedlivo, od toho
zs celý svět neodstoupeno,

Mladý Zátka, který v zásadách [rodinných
byl vychován, konečně také pomýšlel na to, aby
nějakou tu nevěstu do domu uvedl, protože stará
matka Často si naříkala, že má v kříži bolesti, a
že bolest v koleně již předem označuje každou
změnu v povětrnosti.

Zahledělť se mladý Zátka do Růženy Stýs
kalovy, jediné dcery ze statku, která byla bohatá
krásná, vzdělaná, ale při tom o náboženství pra
málo dbala. Říkávala, že prý lidé, kteří se mnoho
modlívají, obyčejně málo a nerádi pracují. A všed
ního dne prý by se neměl chrám Páně ani otví
reti, aby tam lidé něco neukradli.

Leč u Zstků i všedního dne bylo cos cítiti,
co zavánělo kostelem a kadidlem, z čehož Růžena
jsko mladá Zátková někdy tak se nakazila, že
nezřídka naříkala na katarh plicní a jaterní. Nej
hůře bylo, když hospodář u večer začal se modliti
růženec. Tu jakoby ji vosy bylv poštípaly. Vždyť
prý pro růženec nemůže ani včus dostati se na

jiš tu „Nár. Listy“ stejně ochotně uveřejňují
násory právě opačné. Aspoň dr. Kramář mlu
vil: „Dovolil bych ei to formulovati asi tak:
Dříve jsme chtěli české státní právo napřed,
aby Rakousko bylo lepší a jiné, dnes, kdy
na dobytí státního práva rázem není pomyšlení,
formule praktické a cíle vědomé politiky české
musí býti jiná: Rakonsko musí býti jiné a
lepší, abychom my došli státního práva.“ A
dále týž poslanec: „Vedle toho jest usilovně
potřeba organisace práce hospodářské a kul
turní. Musíme dohnati, co jsme zameškali
a také v hospodářském životě pracovati na
výchově národa k opravdové práci, solidnosti
a poctivosti.“ Dr. Pacák děl: „Mně zdá se ta

po itika rozumnou, nepustit se našich politicých ideálů na osamostatnění našich vlastí,
ale v mezidobí hledět vše vyzískat, co našema
národu prospěje a vše zamezit, co může mu
uškodit.“ Ačkoli mezidobí, jako právnický
termin technický předpokládá nastoupení určité
budoucí skutečnosti, v této příčině tedy na
stoupení státního práva, oicméně přece ve vý
roku řečníkově spatřovati jest zase jen vedlejší
ohled na státoprávní náladu lidovou, kdežto
hlavní smysl směřoje ka positivné práci Dr.
Herold pak prohlásil zcela určitě: „na jeden
hřebík jazykové otázky všechno věšeti nelze.“

Ale řečníci tito nepřestali pouze na oblá.
šenínovéhonazírání,uýbržpřímoanepokrytě
odsoudili též dosavadní vycbovn politickou.
Nechceme tady odvažovati, jak mnoho nesou
viny sami, rčení o dvojí duši jejich, jedné ve
Vídni a drahé v Čechách, u dobrých pozoro
vatelů nabylo již práva domovského, ale tolik
třeba jim aspoň vytknouti, že ono nepřímé

odsouzení „Národ. Listů“ měli pablikovati jižve.

Mezi příčinami politických našich neú
spěchů uvádívá se dnes také nedostatek poli
tického vzdělání. Pojem politického vzdělání
nesmí se však, jak často se děje, zaměňovati
se zájmem a politickým probuzením nejširších
vrstev lidových. O politickém vzdělání v pra
vém významu u lidu nemužeo mluviti v té
míře, v jaké dlužno ho žádati a očekávati u
stavův inteligentních a vůbec u těch, kdož jako
okresní a obecní veličiny mičky udělili si
hodnost vůdcovskou nad příslušníky svého po
Jitického vyznání.

Pozorujte jen některého takového politika,
jeně jest pravověrným Mladočechem dle stříbu
„Nár. Listu“. Překvapí vás ozounký rozhled,
neznalost význačných skatečností politické
bistorie starší i novější, ubohé poslušenství
hesel, krkolomné přemety od mínění včerejška
do opačného mínění dneška, nejistota úsudku,
záchvaty citového radikalismu. „Národ. Listy“
problášenou revisi, jak ji nastínili poslanci,
sice otiskly, ale bohuželnez. vázaly se, že
budou v důsledcích jejich jednati. Bude-li
potřebí chrániti obcbodní zájmy, vydají za
týden znova manifest k národu, jak to učinily
před tím, aby nebyly předstiženy v radikál
nosti od státoprávníků a národních sociálů,
z jejichž řad vylétl vtip, že zmíněný manifest

lože. A nejhůře bylo, že hospodář přes celý
růženec klečel, a že všickní musili následovati
příkladu jeho Také Růžena klečívala, ale zdálo
se jí, jakoby jí kolena hořela, a jakoby nejednu
bolest a nemoc takovýmnepotřebným'trýzněním
těla si přivodila.

Kromě toho netajila se i míněním, že prý
jeden Otčenáš, nábožně-li se kdo modlí, jest lepší
a Bohu milejší, nežli deset špatně a ledabylo po
modlených. Ostetné říkávala Růžena, že se modlí
v duchu a v pravdě a ne jako ostatní jenom po
vrchně,

V prvních dnech nemohla si Růžena nikterak
na nový pořádek v domě Zátkové zvyknouti, Po
večeři pokaždé tížila ji nemoc a choroba. Hned
ji bolely zuby, jindy zas měls píchání v uších,
často také měla křeče a proto musila bned po
večeři na lože. Později nemoc trochu polevila;
tu zůstávala sice mezi růžencem v čeledníku, ale
nemyslete si, že snad poklekla s drubými; usedla
si pobodlné do lenošky jako královna, ale nemod
lila se, ač se její rty při růženci pohybovaly.

Zátka jakoby byl hlucbý a němý. Konalat
se domácí pobožnost pravidelně, ať se Růženě
líbila nebo ne, Ale konečné došla trpělivost a
milá Růžena musila naslouchati kázání, které se
jí asi dvakrát nelíbilo.

Pravilť Zátka bez obalu a přímo, že déle
trpěti neoude, aby hospodyně špatným příkladem
kazila čeládku. Křesťanství a modlitba byla v pří
bytku jeho ode dávna zavedena a nikdo prý zvyku
toho nesmí odstraniti. Mohla prý by se před če
ládkou styděti, ježto jí dává špatný příklad,

Účinek výmluvnosti mužovy byl však zcela
opačný, než jak si kazetel představoval. Buďne
byl dobře připraven, anebo si látku kázání nedobře
roztřídil. Zapomněl-lí Zátka na kázání dáti zna
mení zvonkem, paní Zátková za to tím hlučněji
vyzváněla po kázání, Ač zprvu byla tak zaražena,
že nad smělostí mužovou nemohla se ani vzpa
matovati, vřelo a kypělo to v ní jako ve výhni

nevydala redakce „Nár. Listů“, nýbrž admini
strace.

Jest to velmi smatné, še politickávýchova
vinou listu, do dnes ještě velikému vlivu se
těšicíma, tak mizerně jest obstarávána. Těšíme
ne pokroku ve všelijských oborech národního
života, ale politické poznatky stále jsou ve psí.
Není žádným tajemstvím, že poslanci jiš ně
kolikrát zatoužilí po vlastním listo a kayby
tato potřeba nejen jejich, nýbrž též celého
národa byla askutečněna, zmizelo by naše do
mácí politické tápání, které též škodlivě pů
sobí na pováhau a mravní charakter lidový.
Kéž bychom se jiš brzy na tom čerstvém
vzduchu ocitli!

Norý rakouský celní tarif a zájmy našeho
rolnictya.

Déle než 2 roky trvá zápas mezi Vídní
a Peští o ustanovení poměrů obou polovin
říše habsburské. V zápasu tom padlo mini
eterstvo Thunovo, které se snažilo zájmy Ra
kouska oproti Uhrám alespoň do té míry bájiti,
aby Uhry nevykořisťovaly Rakousko tsk, jak
se dosud dělo. Ale marný byl zápas; Thun
byl oucen odstoupiti a s ním rozbita byla také
pravice spojených poslaneckých skopin na radě
říšské. Nyní přineslo ministerstvo Kórbrovo
do říšské sněmovny po Žletém boji mezi zá
stupci obou vlád tak zvané vyrovnávací před
loby, ve kterých jest projednán poměr obou
polovin říšských, který má platit na dalších
deset let, to jest do r. 1910, odečteme-li totiž
od toho dobu vyjednávání.

Předloby ty jsou obsahu velice obsáhlého
a tvoří veliké ovazky, tak že jest třeba ně
kolik dní pilného čtení, než se pročtou. Nej
důležitější z předloh těch jest nová celní sazba,
která má platit na 10let. Celní sazba obsahuje
okrouhle 700 položek pro dovoz a tolik polo
žek pro vývoz, kterými se stanoví celní po

latky na zboží z ciziny k nám dovážené.
Šazby tyto mají společnou závaznost a žádná
obou polovin říšských nesmí na nich o avé
vůli nic měniti.

Přihlédněme nyní blíže na ony položky
celního tarifo, kterými se stanoví dávky na
dovešené k nám obilí z ciziny:

za l metrický centv korunách
stará sazba | nová sazba

pšenice 357 6-80 až 750
žito 867 580 , 7—
ječmen 179 280 , 4—
Oves 179 480 „ 6—
koukuřice 119 280 , 4—
slad 357 6540
luštěniny 238 450
mouka 893 15—
rýže 3657 6—
Z čísel těchto vidíme, že celní sazba na

dovezené z ciziny obilí je v novém tarifa
v některých položkách dvoj- až trojnásobnéna.

Platila-li se s cizí pšenice ze 1 metrický
(Oe >
kovářské, až konečně si ulevila proudem výmluv
nosti, jakým prý kazatelem byl by muž její, a že
by mu lépe slušelo, kdyby místo obilí rozsíval
slovo Boží.

Zátza pokojně naslouchal jako prve jeho
drahá polovice. A když byla ženuška u konce,
dodal v duchu amen, ale nicméné stál na svém.

Růžena, která se rozplývala v slzách, pravila,
že se nedá mužem týrati, a že půjde, odkud přišla.
A Zátka nato, že si asi nejprve vše dobře roz
myslí, než krok tak vážný a důležitý učiní.

A čeho by se byl nikdo nenadál, stalo se
skutečně. Drubého dne složila Růžena nejpotřeb=
nější věci do kufru, a třetího dne odjela rychlíkem
do Zlámané Lhoty k bratrovi, aby muže obměk
čila a pokořila.

Avšak u Zátků jakoby se bylo nechumelilo,
Nikdo ani jedné slzy neuronil za uprchlou bospo
dyní. Zátka obstarával s čeládkou polní práce,
první děvečka vařila pro celý dům, a vše šlo ob
vyklou kolejí. Růžena se těšila, že Zátka jistě
druhého dne zapřáhne oba bělouše a že rychle
pojede za Růženou, asi jeko kdysi král Pharao
jel za národem israelským, když vyšel z Egvpta.
Ale v tom se Růžena přepočítela. Zátka ovšem
hned zapřáhl koně, ale ne do bryčky, nýbrž do
plubu, a chopiv opraté, jel na pole, kde hluboko
pole rozbrázdil, popěvuje si při tom známou notou,
sby nepotřebné starosti zaplašil.

Po čtyrech nedělích donesl posel Zátkovi list,
a sice byl psán rukou jakéhos neznámého veleb
ného pána. V listu se týž pán dotazoval Zátky,
neví-li, že jest s Růženou oddán, a že muž a žena
mají spolu žíti. Zátka zkrátka odpověděl, že jemu
pravda tato dobře jest známa, a že by nebylo na
světě nesvárů, kdyby i jiní lidé o pravdě té nez
vratné byli přesvědčeni.

Zátka zajel si pak na výroční trh do blízkého
města, dobře věda, že i Růžena na trhu bude.
A dobře počítal. Spatřil v davu kupujících tvář
Růženinu. Po trhu bral se Zátka rovnou cestou



cent dosud jednotná sazba 8 K 57 b, má se
dje nového tarifu vybírati z cizí pšenice na
našich hranicích 6 K 30 b až 7 K60h cla.
A rovněž tak jsou zvýšené ostatní položky.
Na 1 metr. cent cizí mouky stanoveno dokonce
clo 15 K.

Toto zvýšení celních sazeb na dovoz ci
sího obilí a mouky musí míti svůj účel a svůj
význam.

Zvýšením obilního toho cla má ae zabrá
niti dovozu cizího obilí k nám. Nastává nyní
otázka, zda my skutečně kupujeme z ciziny
značné množství obilí a mouky a tu poznáme
překvapující skutečnost, že my nic podobného
nekupujeme 8 proto musí tato zvýšená obilní
cla míti docela jiný význam, který také hned
poznáme.

Do oelního území rakousko-oherského
bylo doveženo r. 1900 pouze 218.207metrických
centů ječmene, 67.379 g ovsa, 1,826.763 g ku
kuřice, 75.361 g žita a359.223 metrických centů
pšenice, vše to v ceně 31,326.645 koran. Na
proti tomu bylo od nás do ciziny prodáno,
tedy vyvezeno 2,996.899 metr. centů ječmene,
832.217 g ovsa, 21.691 g kukuřice, 1,853.692
motr. centů slada, 3.715 g žita a 81.741 gpše
nice, to vše v ceně 109,010.947 korun, z čehož
připadá na prodaný slad 650,802.018K a na
ječmen 51,786606 korun.

Z těchto čísel jde na jevo, že my z Ci
ziny kopujeme jen nepatrné množství obilí a
pouze okrouhle za 20 milionů korun kukuřice
ze Srbsku a Rumunska. Tato kukořice jde po
nejvíce do pověstných velikých mlýnů v Pešti,
kde se semele spolu 8pšenicí na známou uherskou
mouku. Dále vrsvítá z uvedených čísel, že my
za branice žádné obilí neprodáváme vyjmouc
sladu a ječmene. Polovina vývozu toho bude
asi původa uherského. Jelikož nic z ciziny
nekupujeme a jen ječmen a slad prodáváme,
není u nás naprosto žádné příčiny, abychom
obiloí cla zvýšovali a hranice naše cizímu obilí
takovým křiklavým spůsobem chránili.

Proč tedy jsou obilní cla tuk najednou
zdvoj- až ztrojnásobena? Poněvadž Německo
zvýšilo obilní clu, nastává obava, že americké
a ruské obilí půjde místo do Německa nyní
do Rakouska a poněvadž my ročně kupujeme
od Maďarů za 500 milionů koran uherského
obilí a mouky, ztratili by Maďaři náš trh, který
si takovým spůsobem ale zabezpečili na dalších
10 let!

Toť obrovské vítězství Maďarů. Kdyby
naše obilní cla zůstala při starém, nemohli by
Maďaři nikomu svoje zásoby obilí a mouky od
prodati a tím by Maďarie se octla v krátké
době ve všeobecném peněžním úpadku. nastal
by nutně v Maďarii státní a všeobecný kracb.

Naši státníci ve Vídni měli tentokráte
Uhry úplně v rakou a mohli si velmi dobře
diktovati výhodné podmínky, ale neučinili tak.

Nyní mají se předlohy ty na říšské radě
projedoati a odblasovati. Zde nastává po
vinnost našich poslanců, aby jednou ukázali
svoji sílu a uplatnili váhu českého národa.
a———ě——
k domovu. Tak asi na dostřel následovala Růžena.
Cesta vedla Zátku vedle kaple zasvěcené Rodičce
Boží. 1 zastavil se v kapličce, kdež klekl
do lavice a vroucně se modlil. Nedlouho vešla i
Růžena a klekla v téže lavici, v aíž klečel Zátka,
Zátka ani brvou nedal znáti, že by ji byl poznal,
ba ani slova s Růženou nepromiuvil; jenom tiše
a vroucně modlitbu svou konal. Růžena šelestila
růžencem v stolici a modlila se tak vytrvale, jako
by měla akkordem ujednáno, že se dnes tolik
musí pomodlit, Kdo by však byl mohl nablét
nouti do srdce jejího, tenť by byl poznal, že
si umínila dokázati muži svému, že v krátké dobé
stala se již z polovice svatou.

Po chvíli chopil Zátka klobouk a pozdraviv
Růženu slovy: +Pochválen buď Ježíš Kristus!«,
bral se k domovu. Růžena zbledla, div že neomdlela,
a pak také z kaple vykročila. Zátka rychlým krokem
bral se k domovua ani jediným pohledem nevšiml
si ubohé Růženy, jež vrátila se opět do kapličky,
kdež nanovo se modlila, při čemž se jí hojné slzy
z očí perlily.

Po čtyrech nedělích dostal Zátka zase psaní
od bratra Růženina. Dával Zátkovi věděti, že by
si mohl přijít pro ryzáka, na kterého měl kdysi
chuť, ale který tehda nebyl na prodej. Aby prý
co nejdříve přišel a ryzáka řádně si prohlédl, zda
by se mu Ifbil. A při té příležitosti prý by mu
rád také ještě něco přidal, co Zátka ztrotil, a bez
čeho se prý nesnadno může obejít. Ku konci
připsal pěkné pozdravení od sestry Růženy.

Zátka odpověděl, že nemůže již ryzáka po
třebovati, protože před krátkým časem koupil hně
douše. Že by pak byl něco ztratil, o tom nic
neví; vždyť celý dům prohledal, ale vše vidí v

„pořádku a na svém místě. Také sestře Růženě
posílá pěkné pozdravení.

Netrvalo ani čtrnáct dní a Zátka zase dostul
psaní. Tentokráte psala Růžena same, Oznamovala
Zátkovi, že ve čtvrtek večerním vlakem dojede,
aby prý jí přijel naproti. Zátka se srdečně a
upřímné zasmél, ale ani slova nepromluvil.

Ve čtvrtek k večeru přisupal vlak, v němž

Dosud ani jeden český list na tento
ohromný význam nového celního tarifa nepo
zoroil. Doufáme proto, že někteří naši poslanci
si toho našeho pokynu povšimnoo. —a.

Obrana.
Rosumy Národních Listů ovšemnyní

už málokdo bere vášně. Inu — kšeftovní podnik
muasí vycházeti vstříc přáním a náladám svých
předplatitelů. Co by bylo po nejkrásnějších vý
chovných, vzdělavacích článcích, kdyby trpěla
kasu administrace? „Čas“ ubral „Národním“
abonentů muoho; zvláště kruhy evangelické
ochladly ve své dřívější horlivé podpoře „Ná
rodních“. To jest ovšem věc velice mrzutá;
běda, kdyby tenble odliv měl trvati dále.
Proto si 7. února zahrály „Národní“ nu
obhájce vlastenectví českých evangelíkův. Ale
činí to až příliš nešikovně, tak že by se jim
snad i mnobý vzdělanější evangelík za takovou
obranu poděkoval. „Národní“ se na př. osmě
lují tvrditi, že nynější evangelické vyznání
jest zbadováno „na podkladech Hasových.“
Důkaz by se ovšem sháněl s náramnou obtíží.
Pěkoé to „podklady Husovy“, když již předkové
nynějších evangelíků rozbíjeli církev Husovu
a přikazovali, uby se věřilo apisům Husovým
jen potad — poknd neodporojí „Písmu“ (totiž
vlastně nauce Lutherově). Hus by se pěkně
poděkoval za tu věrouku, jakou nynější evan
gelíci mají.

Prý také známo, proč u intelligence (!)
v Čechách jest katolicismus tolik oblíben ; jest
to prý vyznání „velmi pohodlné“. Samieli, kde
jsi byl, když tohle redakce „Národních“ psala?
Nevíme, jak by se líbilo evangelíkům na př.
to pohodlí, až by musili všecky své hříchy
při zpovědi upřímně vyznávati a před knězem
každý zvlášť polepšení slibovati. A ještě méně
by 8e líbilo pastorovi všecky ovečky trpělivě
vyslýchati; celibát není také právě pohodlnou
věcí, a zaopatřování nemocných není příliš
pohodlné ani pro kněze ani pro nemocného.
A pak — žádný reformátor katolický neřekl,
že spasí pouhá víra bez dobrých skutků; za
to však se tak vyjádřil jeden z hlavních sloupů
„reformace evangelické“, kterého posud evan
gelíci považují za jedroho z největších mužů
světa. Samo světácké panstvo v Čechách po
onom zvláštním objevu Lutherova 8i mnulo
radostně race říkajíc: „Co peklo? Strašidlo!
V pekle budou jenom nevěřící, neboť věřícím
žádní hříchové neuškodí, neb za ně již Kristus
dost učinil, prve nežli jsme se jich my dopu
tili.“ (Winter: Život církevní. 68). Vyznání
evangelické jistě vyžaduje od svých přívrženců
veli-ou dokonalost mravní, když jeho vůdcové
shánějí do evangelického ovčinca takové du
šičky, které změní své „přesvědčení“ za ně
kolik grošů. Taková úplatná ovečka ovšem
sotva do tábora protestantského kráčí k vůli
sebezdokonalení.

seděla Růžena, červená jak pivoňka. Div si krk
aevyvrátila, jak slídila oknem, kde a v kterou
stranu asi Látka se postavil. Ten však nedojel a ubohá
Růžena se notně zmýlila. Poslední seskočila z
vlaku. Oči její bloudily a hledaly sem a tam, ale
marně, hiedaného nenašla nikde Kráčejíc sama
k domovu svého muže, přemýšlela v duchu, jak se
mu pomstí za jeho nevšímavost a nezdvořilost. Ale
když zdálí vynořil se Zátkův statek, bušilo jí srdce
úzkostí a strachem. Jak pak, kdyby ji Zátka ne
přijal? Jak pak, kdyby řekl: »Kdes byla dosud,
můžeš tam jíti zase?« ©Avšak ne, to neučiní, to
se nesmí státi, Snad ani dopis . edostal; až jenom
se ukáže, pak muž ruce rozestře a řekne: »Ach,
Růženko. přiznávám se, že jsem zhřešil před Bohem
a před tebou, nejsem boden slouti. . . .« Růženka
stanula u dveří, Slyšela, jak se všickni ve světnici
hlasitě modlili,

Právě dokončili růženec a nejstarší čelední
začal se modliti loretánskou lítanii, Růžena chtěla
počkati, až by se litanii domodlili; avšak nedalo
jí to, nemohla se opanovati, neměla u dveří stání,
Otevřela a vkročila do světnice. Všickni hospodář,
čeledinové a děvečky, přestali se modliti a obrátili
se zvědavě ke dveřím. Zátka však nejdříve se
vzpamatoval a pokynul čeledínoví, aby v modlitbě
pokračoval. Čeledín předříkával, ostatní pak odpo
vídali: »«Oroduj za násl«

Růžena stála jako opařená, nevědouc, co by
měla činiti. Konečně se vzchopila a přiklekla k
Zátkovi. Zátka poněkud se odchýlil s místa,
aby neklečel těsně vedle ní, Na to Růženka dotkla
se loktem muže, pří čemž tiše pravila:

- oMužíčku, já jsem už zdel“
»Oroduj za násla odpovídal Zátka důrazným

a blubokým hlasem.
»Mužíčku, viď, že nyní zase budeme společně

a svorně hospodařitil« šeptala Růžena,
»Oroduj za násl« odpovídal inužíček ještě

důrazněji a nábožněji, jakoby o Růženě ani nevěděl.
»Mužíčku, já se na tebe nehněvám, a všecko

ti mileráda odpouštím!« šuškala Růžena,
»Oroduj «a násle Zátka na to.

Rozumí se, že „Národní“ podle starého
osvědčeného vlasteneckého zvyku připomínají,
že katolicismus nebyl nikdy přítelem a
mocníkem našeho národa, že náš národ ubíjel,
že jest zatvrzelým nepřítelem Slovanstva atd.
Kdo nechce znáti uni abecedu onabichdějin,
s tím jest ovšem spor těžký; toho ani poznání
doby Karlovy k jin -mu úsudko nepřivede. My
si však při tom vzpomínáme, že to zkusili Če
chové s „evangelickým“ panovníkem jenom
jednou a už v několika měnících litovali;
zvláště lid volal po katolickém Ferdinandovi,
když poznal „evangelické“ skatky Fridricha
Falckého. Že to tehdy se svobodou, pokrokem
a vlasteneckým dachem v Čechách dopadalo
velmi bledě, to uzná i ten, kdo se o té době
poučuje pouze z historie protestanta Pavla
Skály. Protestantští vůdcové si vedli tak osví
ceně a bezúhonně, že se jejich společnosti
musil zříci sám Karel ze Žerotína; že byl pak
od souvěrců za svůj protest pronásledován,
tomu se nemůže diviti nikdo, kdo jen trochu
povahu protestantské svobodomyslnosti zná.

Projev „Národních“ ovšem není ničím
jiným, než nešikovným prospěchářským ma
névrem. Vždyť dne 7. července r. 1902 psaly
zcela obráceně, dokládajíce: „Je nejvyšší již
čas, aby hnusnému koketování Čechů Be Vše
němci byla učiněna euergicky přítrž“. A takový

ohameloonský list má rozumným lidein impo=novat

Dvojí loket. Loni volal litoměřický
„Volk“poorganisacivšechkatol.živlův Rakon
ska bezrozdílu národnosti. To bylo Času důkazem
„klerikálního internacionalismu“; z toho prý
zřejmo, že barvy národní jsou „klerikalisma“
pouhým pláštíkem. Čeští evangelíci nyní zřejmě
vyznávají, že z evangelíků českých je každý,
kdo může, členem německého spolku Gastava
Adolfa. Ale „důsledný“ Čas ani slovem své
spoluvěrce z internacionalismu nekárá. Ergo
dle logiky „Časn“ spojení katolických živlů
Rakouských jest známkou nevlastenectví, ale
spojení českých evangelíků se spolkem pra
šáckým se dá úplně s ideou vlastenectví srov
nati asi tak, jako když čeští protestanté před
bitvou bělohorskou dávali v šanc česká práva
německým dobrodruhům z říše.

Politický přehled,
Rakouský parlament najednou zase chtěl pra

covat. Voláno proto se všech stran po opravě
jednacího řádu posl. sněmovny. Znamení dali
Němci,jen že se milýmpánůmo poctivouopravu
nejednalo. Dva dni se mluvilo minulý týden ve
sněmovné o opravě, a konec všeho, že podrobnější
projednání přikázáno 48člennému výboru, což
znamená, že oprava asi zase pochován, Němci
na levici jsou pro změnu, ale takovou. která by
pouze jim zaručovala prováděti obstrukci, kdyby prý
byli jinými stranami (slovanskými) «znásilňováni«.

»Mužíčku, slibuji ti svatosvatě, že již více
kráte od tebe se nevzdálíml« slibovala Růžena,

„Oroduj za násla
Zátka bil se v prsa, když čeledín předříkával:

»Beránku Božíl«
Nyní konečněi Růžena sepjala ruce a modli!a

se hlasité s ostatními. Když byla litanie domodlena,
setrvali všickni jsště chvíli mlčky a pak vstali.

Zátka obrátil se k nejstaršímu čeledínovi se
slovy: »Josefe, zítra musíme na dlouhou louku,
kde bude seno nejspíš suché; ať mi všickni jdete
záhy na lože, abyste nezaspali, Na to se čeládka
pokropila svěcenou vodou a vyšla ze světnice,
když byla hospodáři přála dobrou noc. Venku se
teprve čeládce rozvázal jazyk a nemohla se dosti
nadiviti, jak se hospodyně pojednou naučila ne
jenom modliti, ale také poslouchati.

Po odchodu čeládky obrátil se Zátka k Rů
ženě, jižto oslovil velevlidně, řka: »Růženo, mám
za to, že jsme dnes oba unaveni... ., já jsem
celý den sekal na dlouhé louce, a ty's vykonala
dalekou cestu. Máš-li hlad, můžeš si ještě nějakou
večeři upravili«,

Růžena se začervenala, hanbou by se byla
propadla. Ujišťovala však muže, že nemá ani po
myšlení na jídlo.

Druhého dne časně ráno vypravil se Zátka
s čeládkou na dlouhou louku, Růžena pak vařila,
smažila, pekla a poklízela v domě tak hbitě a
a obratně, jako by se nebylo nic přihodilo. Zátka
ani slovem se nezmínil nikomu o útěku a návratu
Růženiné a tato také nikomu se tím nepochlubila.

Od té doby byla Růžena dobrou, tichou, po
slušnou, zbožnou a křesťanskoumanželkou, jakých
v Čechách bobudíky máme ještě dostatek, A Zátka
nemohl se dosti nachváliti své drahé a milé Rů
ženy. Ku konci připomínám milým čtenářům a
čtenářkám, že celý ten děj není ani vymyšlený
ani vybásněný, nýbrž že jest pravdivý od první
až do poslední literky.8B



Slovanům musí prý býti obstrukce vyražena z rukou,
A pak strach před obnovením staré pravice odvádí
levici od provedení důkladnější opravy. Tak tedy
hrstka Němců chce vládnouti suma dál, Slované
pak mají jim býti podnožím.

Ministersky předseda dr. Kórber prohlásil,
že vláda sama předloží brzy osnovu zákona 0
změné jednacího rádu posl. sněmovny,

Té doby v poslanecxé sněmovné o obstrukci
není pamatky. Ve schůzi sněmovní 10. únoru
skončeno prvé čtení předlohy - konversi společného
dluhu státního, jež pak přikázána výboru. Zákon
o konversi i branny dle všeho projde hladce sněs
movnou, Pak ocitne se před sněmovnou prvé čtení
rozpočtu. Klub český oznámil uz dr, Kórbrovi, že
mu nebude propuštěno tak snadnoani první čtení
rozpočtu na r. 1903, ani první čtení předloh vy
rovnacích. Zase tedy páni hrozí.

Zákon o zemské dávce z piva císařem po
tvrzen; od prvního března zdrazí se tedy pivo 0
4 haléře na litru.

V posl. sněmovně uherské minulý týden pro
váděny bouřlivé výstupy proti branné předloze;
vládě to půsubí velké starosti.

Poněvadž polští kneží zdráhají se v polských
osadách Poznaňska kázati německy prázdným la
vicím, zamýšlí pruská vláda ustanoviti tam katol.
kněze nem. národnosti, kteří by po obcích jezdili
a německy súzali, Veřici budou prý nuceni kázání
tém naslouchati.

Rozvrat šíří se po celé Macedonii, vše chystá
se k povstání. Bulharsko a Srbsko prý úsilovně
zbrojí.

Burové, jimžto anglická vláda nechce splnit
ujednané podmínky míru, vybrožují „v Oranžsku
novou vzpourou.

Z činnosti katol. spolků.
A Cuclavi. Na den OčišťováníPauny blarie

konala katol. jednota naše ve Velké Skrovnici valnou
hromadu. Kromě zpráv spolkových byla na progrumu
řeč vp. katechety Juana Rezníčka „o práci ve světle
víry“ a řeč místního vlp. „o tisku.“ Obě řeči vyslech
nuty byly vd posluchačů, více než 200 osob čítajících,
8 pozoravstí a pocbvalou. Po přednáškách krásnou
zábavu připravili nám 4 pám z Vamberka solovými
výstupy. —Zo zprávy jednatelské uvádím následující:
Jednuta, čítající 140 členů, konala v uplynulém. roce
8 schůzí spolkových se 12 přednáškami a jedno diva
delní představení. Schůze, zvlaště v některých obcích,
byly velice Čotué navětévovavy; při divadelním před
stavení vybrano 124 K, Zvláštuí péči věnovala jed
nota rozšiřování dovrého tisku, | Mez; členy Kolovalo
čaropnů v cené 300 K; ze spolkové kmihovny která
obsahuje 284 svazků cenných kuih, činěny byly po
celý rok hojné výpůjčky a růzué Čusové brožary roz
dávány členům v kuždé spolkové schůzi. — Další
činnosti jednoty Zdař Bůh!

Z Nového Bydžova. (Ovaný večerK.A.
Vinařivkéko). V neděli dne 8. újora uspořádala katol,
jeduot. čestný večer K. A. Vluafeckébo vu paměí
jubilea jeb» stoletéhu uarození. Večer. zabajen byl
přednáškou dp. Vladiwfira Hornova, který vyjíčiv stav
českéhu varuda. ke sunei 18. stulerí u na. pučatku
století 19., úutroslil obruz. životu « působení k.
Vinařickébo, jako vlasteneckého kučze, buuitele, spi
sovatele a lidnatlu, Ku. kové poukázal ua tv, jak
celým životem Viuař.ckého procbvívají dvě vejvětší u
nejvzucševější iueje: plameuua lásku k víře a vlasti.
Hlubokým studicm u zkušenosti uospěl V. . . ktomu
přesvědčení,že jedině z vstícené,“ živé Viry. rodí 8€
cbaraktery, rodi 8e mravnost, VcZ LÍŽ Dárudové De
imobvu míti budoucnosti, — Pracujme V zářných sto
pách našich obětavých buditelů. Národ uaš uespusí
bouření proti náboženství, tupení citů nejsvěrějších,
kaceřovaní tech, jimž víru otců jest poklauem drubo
cevvým — nýbiž ušlechtilá vzdělanost, pracovitust,
mravuost prýštíci se z blubvkébo přesvědčení nabo
ženského. — Po přednášce sebráli členové zabavuíno
odberu tři jeduoaktové veseluhry: „Za sténvu“, „No
body pona Šukálka“, „Už táhnou“. Soubra byla živá
u velice zdařilá. Též sulové zpěvné výstupy zasloužily
si plné pochvaly četná shromážděného ubecenstva,
Účast obecenstva byla tak velika, že sotva. místuosti
spolkové stačily. Zdař Bůbl

Zprávy místní a z kraje,
V Z kroniky hradecké. Povodněv únoru.

(Dle F. Šrendy). Roku 9768. dne 20. února voda u
Králové Hradce velmi se rozlévala ©Toho dne utopil
se na Pražském Předměstí pacholek, který na koni
do města přijoti usiloval. Pater rektor jeda z Pardu
bic, s velikou těžkosti do kláštera sv, Anny vodou až
k fortně dosahující se dostal. Zde nejen na oběd,
nýbrž i na noc zůstati musel, až druhébo dne, když
voda mrazem opadla a cesta trochu we utvrdila, do
města pěšky ee dostal. Roku 977. byla zima s po
čátku tahé, ku konci ledna však ulevila. Dne 5. února
voda zvlášť na Ocl.ci vystoupila, k 11. hodině Labe
v novém řečišti u kláštera sv. Anny břeb protrhlo a
zde celý dolejší ambit naplnilo. Poněvadž voda ne
měla dosti průchodu, obrátila ge k východu a Orlici
zedmula; okolo poledne veškeren přístup do města byl
vodou zamezen. Odpoledne, když podměstí Mejtské
okolo sv. Pavla zcela bylo zatopeno, tlačila voda Zá
mostím, kde dříve odpad ke Střebší býval („Mrtvice“
zvaný), a na bráz (silnici) k Novému Hradci vedouc

uarážele, ano také ji převýšila a cestu zamezila. Na
tehdejším Mejtském podměstí bylo dosud ještě mnoho
dvorů a domů nejen domácími lidmi, nýbrž i vojskom
obydlených. Z té příčiny pornčil velitel pevnoati, aby
ne lid ku pomoci zvonem arolával. Mimo jedinou ry
bářskou lodici, jejíž řízení pradký mrazivý vítr činil
nemožným, nebylo jiných ochranných prostředků tou
dobou po race. Po celou tmavou noc hlídky s bořícímí
pochodněmi město obcházely. O 1. hod. v noci voda
protrhla bráz t. j. silnici k Novému Hradci a proudila
od av. Pavla Zámostím starým řečištěm ke Střebši.
Podle toho prondu stál ta v Zámostí nejblíže dvůr
Náblův a vedle dvůr Cejpův. U dvora Cejpora voda
rozkotala stodolu, u Náblova všecko, jak utodola a
chlévy, tak i celé dvorské stavení podemlels a odnesla.
Na místé tom utvofila výmol 16 Joket hlabuký. Ho
vězí dobytek ze dvorce vybnaný čťastně k Novéma
Hradci vyplaval, 21 kusů vepřového we ulopilo, Oby
vatelé dvorce Náblova nechtěli v neděli odpoledne (65.
II.) broditi se vodou k vozu, s nímě mladý Nábi
blíže dvora pro ně přijel, a uchýlili se na půdu, kde
se ukryli do psřin. Když pak proti všemu nudání
celé etuvení pobybovati 8: počalo a lomenice se již
naklonila, vházeli na ni děti a sami pak za nimi
soskákali. AČ neštěstí to již v noci bylo ve móstě
známo, nemohl nikdo pro velikou tmu pomoci poskyt
nooti. Na štěstí zanesta voda ubohé obyvatele dvorce
Náblova asi na o8m set kroků ke Střebái, kde ae lo
menice mezi kfovím zachytila. O +, 8. ráno (v pou
dělí) byli na prámu do města dopraveni: hospadář,
Vác!av Klemens s manželkou Annou, prvé Náblovon,
která synáčka pana Václava Nábla, vnuka svého, asi
7miletého, avšak zmrzlého v rukoa drželu; Gotfrýd
Dittan, kaprál pluku Aremberského s manželkou
Aunou, rozenou Cejpovou, s třemi détmi, z nichž dvě,
Stileté a 3 leté, ztrzlé, otec pak, který více o děti
než o sebe pečoval, byl ustydnatím umuřen; matka
dítko třetí as Jnedělní u prsou skrývajíc i 8 ním 8e
zachovala, dítko však brzy zemřelo. Mimo jmenované
osoby nikdo víc3 nezahynul, avšak v zatopených a
podemletých budovách na 260 kusů dobytka se uto
pilo. Tak ve dvoře cís. rychtáře Schneidra —vyvedli
35 krav z ohrožených chlévů do obytného stavení
výšo položeného, avšak i tu voda všecky prostory
vyplnila. Ve dvoře pana Švendy, primasa, sedm koní
a hříbě utonulo; v čeledníka až na chlebovou pec
voda vystoupila a ve stodole, nejvýše položené, dosti
vysoko obilí promočile. Tím, že si voda přes silnici
k Novému Hradci vedoucí dosti široký průchod pro
lomila, bylo mnoho budov na Slezském podměstí i
v Zimostí před úplným zničením zachráněno. Ještě
dne 9. února byl místy přechod pouze po prknech a
řebřících na cesty položených umožněn. —

Spála v Hradci Králové. Nezvanýtento
host, jenž zuřil ve zpačných rozměrech v okoli Cnru
dimě, ukazuje se v městě našem vujedinělými zjevy,
Lékaři našizi byla mu věnována náležitá pozornost,
proto se muoho nerozmohl, Přesu vši opatrnost vy
skytá se spála opětuě, zejména u mladších studentů.
Ježto nemuc tato jest velmi nakažlivá a mnohdy i
velmi těžká, radíme rodičům a zodpovědným dozor
cůn, aby neváhali vybledati pomoci lékařské, jak
mile 8e dostaví příznaky nemoci. Příznaky tytu jsou:
bolení hlavy a krku, horečka a pak červené skvrny
ua pravou. Jakmile onemocnělý jeví horečku, budiž bez
oba“y puužito metbody Knejpovy. Ve studené vodě,
do níž se dá brst soli, namočeuc košili aneb prostě
rádlo, jež dobře vyždímejme, nemocného do. uěbc
zabalme a pak náležitě přikrejme peřinami. Obvinky
tyto střídejime každou půluolinu. ©Hnedlo při třerím
obrinku klesne teplota nemocného a urychlí se vy
rážka kůže. Při všem tomto léčení, jímž se oomoc
néma velmi ulehčí, neopomeňme vybledati pomoci
lékařské a nemocného raději odevzdejme ku léšení do
veřejné nemocnice, protože styk s nemocným působí
nakažlivé na mladší lidi. Da 20 let bývají lidé velmi
uácbylní ku nákaze spáluu, V pozdějších letech býrá
nákaza vzácnějším zjevem. Hleďdme předejíti n:moe
tím, že nedovolíme mládeží broditi se v blátivých
cestáchanebna vodnatémkluzištia chránímeji vůbec
před vastozením.Proto nepřetápějmnepříbytkya školní
světvice. V přetopené síni vězí větší uebezpečí uustu
zení nežli v mírně topené, Dbejme toho, aby v pří
bytefcb a ve školách nebylo více nežli 15 stupňů
tepla a nedovolmno mládeži vycházeti vea bez zimníh>
šatu. Zářivé slauko nynějších dnů není ještě sluncem
jarním, proto se nesmí dosud zimní šat. odkládati.
Snáze lze nemoci předejít: nežli ji vyléčiti, proto,
rodičové, pozor na dítky|

Hudební večer. Diecésníjednota Cyrillská
v Hradci Králové pořádá v neděli dne 15. února 1908
o půl 8. bod. večer ve dvoraně Adalbertina hudební
večer. Pořad: 1. Vendler: Troubské písně. Smíšený
sbor s průvodem klavíru. 2. O. Horník: Shledání,
Ballada. (Novinka). Pro sólový blas a průvodem kla
víru. 3. a) Novotný: Jako do skoku. b) O. Horník:
Jitro. Drojzpěv. 4 a) O. Horník: Byly dvě boží my
šlenky. b) Fibich: Kohoutek. c) Novák: Stará melodie.
Pro sólový hlas s průvodem klavíra. 5. Frant. Gaal:
Suita na české písně. 6. a) Novék: Píštalka. b) O.
Horník: Jaro. Dvojzpěv. 7. Fr. Gaal: Suita na ruské
písně. Koncertní křídlo a barmonium ze vzácné ochoty
zapůjčila P. T. továrna Al. Hago Lhota. Příspěvek
ku krytí výloh za osobu 20 b. Ve dvoraně se topí.
Při stolech.

Z měst. Klicperova divadla. Jednota
zdejších ochotníků diradelních „Klicpera“ aohrála
v neděli 8. února t. r. novinku: Teta z Ruska. Žirt
o 3 jednáních od K. Žalenského. Colý děj kusu, jeaž
se právě do aašich společenských poměrů hodil, obe
censtvo nejen pobavil, ale i vzdělal. Ochotníkům
našim všechna čest za jejich umělecký výkon. A
obecenstva se sešlo hojně, které dalo přsdnost této
ušlechtilé zíbavě před jinými téhož večera právě ko
Danými.

Ze Všeodborového sdražení v Hradci
Králové, Ve ncbůsi užšího výboru dne 7. t. m. ulč

lep) podpory: Janda Byoek z Hilvát pod. nezam,
4 K, Just. Bibosovo z Ústí podp, nemoc 4 K, Jos
Nedvílek z M. Čermné pod. nem, 8 K, Jar. Bartoš
2 Týniště podp. vem. 13:68 K, Janáková Aonaz Mi
letína podp. uemoc. 16 K,

Pohlednice a podobiznou ndp. ble
kupa Jes. Donbravy prodárajíse veprospěch
Vševdborového sdružení křesť. dělnictva po 10 bal.
Objednávky za předem za lavý cinos (i ve známkách)
vyřizaje Jos. Polák, tojomuík Sdružení v Hradci Král.
v Alalbortinu.

Podpůrný spolek pro propuštěné
trestauce v Hradci Králové obracíse na
sl. obce, peněžní ústavy, živnostenská upolečenstva,
zaměstnavatele a vůbec každého lidumila s uctivou
žádosti, aby podporovati ráčili epolek příspěvky člen
skými (nejméně 1 K ročně), zadáním práce neb vhod
ného zaměstnání pro polepšené trestance. Vzhledem na
šlechetný a důležitý úkol spolku a ježto tento i pod
porováním nešťastných a nevinných rodin trestanců,
pokad budnými.tobo se shledají, bmotnou i morální
váprava způsobiti se snaží, zasluhuje činnost vpolková
zajisté vydatné podpory všech povolaných krabů a
znášť obcí, jejichž chudé příslušníky podporuje. —
Spolek jmenovaný koná v neděli 22. února t. r. 0 10.
hod. dopol. v jednací síni c. k. kraj. soudu v Hradci
Králové fáduou valnou hromadu.

Záložna v Hradel Králové. Z: měsíc
leden 1903 vloženo K 213.840*10,vybránoK 149.81796,
zůstatek K 1,430.111-84. Půjčeno K 77.823, eplaceno
K 78.779-80, zůstatek K 1,193.471 91, Počet účtů 2421,
pokladní obrat K 817.580'80, záruční fondy K 107.746 64,

Odbor zemské Jednoty sonkrom.
úřadníků v království Českém v Hradci Králové
pořádá v sobotu dne 14. úaora 1903 třetí programový
večer s věnečkem za laskavého a vzácného spo!núčin
kování epanilomyslných dam pí. Louisi Jirsákové,
virtaosky na klavír, el. Pauly Gasserové, virtnosky
na bonsle z Nov. Bydžova a p. Jar. Gallata, salon
ního komika z Caradimě. Dvorana Besedy. Jen pro
zvané. Vatnpné: Osoba z K, rodins 3 K. Začátek o
půl 8. hod. večer. Hudba sukola Kuklenského. Čistý
výnos ve prospěch podpůrného fondu.

Krádeže. Dae 9. února t. r. vloupal se do
stáje povozníka hradeckého p. Jana Poláka jakýsi
Ant. Pohl, tonohožráte již trestaný, a odcizil tu části
postroje koňského, načež zmizel. Byl však přece ne
dlouho na to strážníkem zadržen. — Podobná návštěva
byla zde v Hradci 6. úaora u pf. Marie Horké, Ne
vítaný host otevřel byt a sebrav 16 K 80 h zmizel.
Na to navětívil příbytek pí. Karoliny Bóhmové, kdaž
uloupiv 25 K, zavřel pokoj a beze etopy zmizel. V po
dezření těchto krádeží jest jakýni Fr. Liška, zámeč
nický pomocník, nebezpečný to lapič, který po krá
deži vždy místo avé činnosti opustí.

Hříčka přírody. Těchtodnů zatřepetalse
v redakci naší motýl žloťásek, který před tim vlétl
oknem do pokoje p. Al. Šandy, vlásenkáře zdejšího.
I u p. J. Schlaufa, advokát. úředníka, ukázal se bé
lásek. Vlažné počasí v minulém týdnu nedalo již
spáti nedočkavým poslům jara.

Z Černilova. Živnostenskájednota různých
živuostt pro Černilov a okolí se sídlem v Černilově
zařídila pro své členy nemocenskou a podpůrnou pok
ladna, kteri započala svou. Čianost dae 1. března
1902. Jménem této pokladny podalo ředitelství žádost
k příslušným obcím o podporu. SI. obecní zastupitel
ství Černiluvské vyhovělo této žádosti povolivši pod
poru 100 K v 5 ruč. lbůtách uplatnou. Předsednictvo
Jednoty vyslovuje tímto sl. obecnímu zastupitelstva
Černilovskému svůj uejupřímnější dík za tento šle
chetný čin. — Jmenovaný spolek konal 4. ledna t. r.
výroční schůzi. Příjem za 10měsíční činnost činil
433 K 30h. Po-j4 není dosti smyslu pro tento
podnik, nobof ze 110 členů Živnost. Jednoty přistou
pilo k podpůrné pokladně teprve 47. Doufáme, že, co
není posud, brzy se dostaví a že budoucí zpráva
v ohledu tom vyzní příznivéji. Jnění spolkové ulo
ženo jest v záložné domácí.

Z Dobřemic. Pan František Paďour, cís. k.
poštmistr a utarouta obce v Dobřenicích, jmenován
poštmistrem I. třídy pro Nosle 2 u Prahy.

Z Librantic u Čermilova. Ctčnýpane
redachtor vod Obnovy! Nastotisickrát jich pozdravoju
a bejval bych k nim přišel v sobotu v trhu sám, ale
má utará chtěla zabíjet prase, to vědí pane redachtor
má to chudej člověk jednou za ten rok, tak sem ne
moch a proto jim posýlim tohle psaní, kdyby líbili
ho dát vytisknout do téch jejich novin. Pišu málokdy
jen tak někdy synoji, máme ho v učení a do novin
eště nikdá, jak vidějí ani kalej jinkoust nemám a na
vesnici člověk dostane jsn břečzu ale přeci to spra
buju nějak to složit, aby taky v těch novinách věděli,
že Librantice eště sou na tom Božim světě. Vědí pane
redachtor L'brantice s30 mezi Černilovema Třebe
chovicema a do toho božiho kostelička chodíme do
Černilova. Ale abych jich nezdržoval, bez toho těch
psaní dostanou víc a mají málo času, tak jim napišu
jak my katolíci sme vyplatili našs utrhače a pomlon
vače. Bože už to je nu tura světě skaženost, kde pak
kdo kdy slyšel, tapit víru a katolickou naši církev
tak jako dnes. Ale šak se jim to u náe špatně vipla
tilo. Tak jen ai pomyslej pane redachtor u nás v Li
branticích na Hromnice byl konzert — nebo přednáška
nebo jak bych to napsal; ale to je to vedlejší ať to
byl konzert nebo nějaká ta řeča pořádala to všechno
slavná, — odpustěj pane redachtor, jsem slušnej člo
věk a proto taky umím dávat tiduly, teda ta slavná
naše beseda u předsodou p. Rejchrtem, rychtářem a
to v přízsmních místnostech hotelu p. Drahoráda. Oni
taky maj v Hraci kvazerty jak to čtu v těch novinách,
ale u nás to bylo něco ynšího. To voni by v Hraci
nedokázali jako my ukázat dveře chlapíkovi, když ae
nápal na katolíky. Iau bolt u nás ešté je moc tmy
a jinde zas moc světla, tak že až su z něj slepí u
neviděj si před nos. Ale kam pak to zas jsem zajel,

1 pomalu popíšu celej papír a na ten konzert zaporceno.



Pan Machač až má krám zavřenej a jinej papír nemámroto musím jim to vypsat zkrátka Tak jim na
romnice před tím konzertem čí přednáškou byla

šenkoona u pana Draboráda nabita, inu každej byl
zvědavej na ty páni co byli posrání od tej besedy.
Šelma hostinskej měl radost, že p. předseda besedy
takovou schůzi u něj ud'lal, ale dlouho se neradoval.
Než nesmím předbíhat, to blavní teprva teďkom přijde.
Najednou jim přijeli tří páni v kočáře. Menovali je,
sale dyž ož mám tu pamět diravou, ale všecko se mi
zdá že má stará povídala, že ten jeden je odněkad
ze Střeble a taky povídala, že to je nějakej půl mistr
anebo co; dyž holt jsem neštudirovanej, ale se mi
zdá že ho menoval náš p. starosta dyž bo vítal jsko
Macek, uebo Marek, Matěj nebo jak — no já jim aš
se to dorím — tak jim to do tej Obnovy napíšu.
Tak teď jim přišli k Ďrahoradům zasedli, nastymovali
fiašinetl ale byl už uějekej mou rozlámanej a vobra
nej, p předseda Rejchrt dal noty a konzert nebo ta
přednáška začala. První písnička eště ušla, hrál ji
nějakej moc študýrovanej pán. Dyž pak válec v tom
fiašinetlu došel, natách ho ten jak pak mu říkali,
vědí ten zs Střebše a Hašinet hrál zas. Všichni po
slouchali ani nedutali u p. předneda epokojené kejvul.
Ale v tom prosím ich pane redachtor nelíběj se lekat
jako když odpusť Pán Bůh říchy hrom ubodí do toho
lašinetlu, nějak se ten válec vobrátil, prasklo to u
teďto bylo; flašinet hrál pisničku o tmářství a zpá
tečnictví, že Kříž a Marie, -ědí co vydávaj tem někde
v Praze a my tak rádi čteme, znemravňojí naše děti
a Páa Bůh ví co by eště ten flašinet bejval bral,
kdyby sme my katolíci nebejvali si dupli a nenďáli
konzertu konec. To by tak eště scházelo, aby nám
katolikům nadávali porád dál atřeba to byl pan půl
mistr ze Střebše. To vědí pane redachtore my vmo
inák hodni lidi, ale tupit si katolicky unde listy ne
dáme. A tak milej pan fisšinetář se svým odřeným
Hlašinetem musil pálit, sotra jim našel díra kerou
tesař nechal. Jen chvilku se opozdit a měl všechny
píšťalky z flašinetu po podlaze. Ani pan předseda
Rsjchrt neměl čas poděkovat za tak krásnou řeč či
konzert. Upaloval jim a s nim eště dva vodkad př šli.
To jim byla mela; jo holt katolíci se nedají už. Tak
viděj pane redachtor takble to u nás dopadlo a já
jim to všecko věrně vypisuju, aby měli z nás radost.
Že sme se drželi, a bodeme se držet dál, jen ať přide
zus nějakej — třeba to byl půl toistr, pak nebude
mít čas ani díru hledat. Má stará porád bramlá že
jim to piša, že prej mi do toho nic není ale vědí
vona je z tej druhej strany a drží na Kalvína a Lutra
a proto má radost dyž do nás katoliků někdo rejpne
ale já na trac jim to pišu aby čo všecko z grůuta
věděli. A potom na konec napíšou tam pane redachtor
p. Rejchrtovi, aby 8e staral o něco znšího, a flašine
táře s písničkama proti katolíkům nám sem nezval.
Pochází ze stari a dobri katolický rodiny a proto
sme ho volili, tak bylo by dobře aby se podle toho
spravoval. A tak prosím ich pane redachtor ňák to
daj do těch novin, aby katolíci měli příklad a udě
lali to všade tak jako my, když ňákejrejpoň je příde
nebo je pozvanej tapit. A eště jednou ich pane re
dachtor pozdravuja a přidou se k nám někdy podivat
a nám uěco povědit, jich budem rádi po-ouchat,
Nakou to itrnici a nebo uzeny už mámo a lepší než
voni v tom Hraci a dyž to vytisknou, tak jim tobo
napišu vod nás eště víc, já tuho moc vím. — Jejich
do brobu tmarýho věrný ctitel učastník toho konzertu.

Východočeská výstava v Pardubí
cích 1903. Zájemo výstavntato den kední stoupá.
V posledních dnech kunáry schůze interesentů v celé
řadě měst, jmenovité v Němec Brodě, České Třebové,
Poličce, Přelouči, Dašicích a Bubdanči, které vesměs
vyzaěly pro výstavu Lonem naprosto příznivým a po
vzbozajícím. k řadé měst těch a ve zprávách dřívějších
již uvedených přidraží +e dle sdělení předsednictva
ještě města jiná a lze tudíž plným právem doufati,
Že i tato města Anemenšítm zájmem výstavě této přijdou
vstříc. Došlých přihlášek stále přibývá a dostoupil
tyto dny jich počet celého půl tisíce. V poslední schůzi
výkonného výboru zadána byla stavba budovy pro
zemědělství a badovy adm.nistrační — ajichž stavbou
v době nejbližší již započato bude. K řadě stávajících
již odborů pracovních připojen byl na základě usne
sení výkonného výboru „odbor damský“, který činnost
svoji takó tyto doy téměř započal.

4 Bělé u Přelouče, Rozžehnalse s námi
milý »poluobčan, oblíbený pěstitel mládeže, p učitel
Josef Čapek. Po dvculoté trapné nemoci vznesl se duch
jeho avatými srátostmi po křesťansku na život věčný
připraveu do výšin nadhvězdných. Pohřební průvod a
mě: sv. i dojemnoa pohřební řeč měl vldp. místní
děkan Václav Kudrna. Tři jiní duchovní mimo domá
cího p. kaplana vyprovodil: spolupracovníka svého na
výchově mládože na poslední jeho cestě. Pan c. k.
inspektor Krčmíř a oa 90 soudrahů učitelů, hasičský
sbor a množství obecenstva prokázali mu poslední
elažbu křesťanské lásky. | Zpěvy pohřební dovedně
provedeny učitelatvem. Že kněz a učitel patří dobro
mady jako Dominusvobiscam ku Et cam spirita tuo, ná
zorně každému při tomto pohřbu se ukázalo. — Proto
pryč s kazimíry, kteří mezi těmito stavy rozdmýchati
chtí boj a sebnati učitele s chora, jako by služba
církevní ubírala mu na cti.

Od Železných hor. Naše pohorkatina
"byla kdysi zásobárnou čeledi kraje Chrudimského a
„Čáslavského. A byla čeleď z hor vážena. Lid vo
většině osad jest zachovalý, pracovitý a zbožný, proto
nacházeli jednotlivci místu stálá a výhodná. V po
sielních dobách se to však změnilo, Vyvinalí se u nás
zoláštní drah průmyslu, který lida přináší sice výdě
lek, ale chvilkový a zdánlivý, pro nějž zůstávají všichni
členové rodin doma. Je to tak zvané necování a
v některých obcích vyšívání. Prvý výdělek zážeží v tom,
že z vlasů dělají ne síťky, které vy.8žejí se do ci
ziny, drobý pak v tom, že bavlnou na prostém kusu
plátna vyšírá se umělý nebo neumělý vzor, který
putuje pak do velkoměst. Oba výdělky lákojí uáš lid
proto, že zdají se mu prací velice suadnou, v pravdě
jdou však otročinov, která zuičí pomalu lid tělesně i
aušornč, Dies zelá rodina oj téch maličkých 607

letých dětí od rána do ve'era navazujo a pecoje nebo
skloněná nad vyšíváním pracoje v tinavých světnicích
kuzle si tak zdraví. Školy zejí v některém místě
prázdnotou a marné jsou pokuty a tresty, A kdyby
ten výdělek byl tak značný! Vydělajíli ce průměru
při práci dvou a tří členů 2 K, to je nejvyšší mzda,
blavuí užitek mají ovšem agenti — blavně židé,
Dívávím ae do práce kazí de očí s jsou zaznamenány
případy oulepnatí. Vlusy dopravovány jsou prý až
z Čí "3 a mnohé chbucbvalce pečiatutou zrovna čpí,
jsou prý iz mrtvol. K vyšívání učkde musí ei kupo
vati burinu děvčata suma a dostanou od metru jedno
dacbého vyšívání 3 nebo 4 krejcary, není-li ovšem
pro nějakou vada i tato bubená mzda o polovic sní
ženu. Kéž by tyto kraje našly nějakého dobrodince,
které by sem zavedl dru. průmyslu českého a pa
žehnaného. My pro sawé hádky nemáme Času na toble
myslit, Až uam cizácká agentura nadělá z horského
zdravébu lidu mrzáků, pak budem teprv otom mloviti,
uvažovati, litovati a kdo ví co všecko!

Z Lipnice n Světlé. V poslednídoběpro
létla některými listy zpráva, že panství Lipnické, při
náležející kaižeti Trautmannadorfovi, odkoupenu bude
mnichy Benediktiny ze Cnurtreavs. Tato zpráva za
vdala kutnohorskému orgánu příležitost, aby u celou
„ušlechtilosti“ wvého svobodornyulného ducha vmetl
zdejšímu obyvatelstvu do tváře urážka blapství, do
něhož stržeuu prý bylo klerikální agitací ugrárníků.
Zapamatujeme ui velmi dobře tento výrou redaktorské
noblessy a zařídíme se dle toho, až přijdou pánové
zdejšího okolí kutooborskému orgánu blízcí dovolávati
se politické vyspělosti u intelligence našeho občanstva.
Tolik prozatím.

Z Třebešic u Kutné Hory. Sarovost,
jaká zavládá na našem venkově, projevila se i tady
svými všeho opovržení hodnými výstřelky. Podél uil
nice zdejší vysázeny jsvu značným nákladem krásné
stromky třešňové ušlechtilých druhů. Jakási zločinná
ruka vd času láme u řeže stromky tyto, aniž by
mobla býti dopadena. Vypsána byla proto také již
odměna 100 K, kdo by pachatele udal. Zaslonžil by
bídák takový trestu příkladného.

Z Čáslavě. Úředpictvo zdejší letos počíná
soustředěně vystopovati va veneš, Jaku prvý krok jeho
ma býti věneček 19. úuora v botelu „u Králevice“
pořádaný. Žo proti tomu na jistých stranách puuuj>
ledový chlad, v naš.ch poměrech an nepřekvapojo a
že zuržojí se jisté kruby demoustračních projevů
jenom *zhledem k uastávajícím volbám obecním, při
uclž úředuictvo tvoří zuačnou stranu, zná kužný, —
O jeduu vymožonost velkuměstskou bude i naše král.
město bohatší, Správa velkostatku Aaerspergských
zřísí tu v polovici úuora prodej mléka a BoUvisících
s tím výrobků, Odeceustvo doufá, že tímn bude odpo
moženo citelnému časea nedostatku této Lluvní potra
upy. — K jaru cbyýstá se řada novostaveb, které
wají rozupvžiti číslo vhodných moderních bytů, jichž
pořáu tu ucení dostatek. Že tu aení Špatná spekulace,
patrno z tohu, že, kde uovější byt se vyskytne, je
kolik přiblášek a některý dům až při Vypracování
planů jest probejat. — V poslední dobó počínají ae
tu objevovati dlouhopreťáci, Novybiírají si. Berou vše,
uť je to u chlopy, Štetiuaní uobo 8 peřím. Blěla
Pvlicie naše 8 w nit) zas kus práce,

Z Kutnohorska. Novinek málo v tom
musopusté! Neui také na nic zvtaštního Čas; letos se
s bály, věuccky, nobl plesy u dupandami pytel roztrhl.
— Veřejnost poburcovale. trochu. zpráva, 20. Dr.
Pacás se chce vzdutí muudatu, ale přijata byla úvsti
cyladuč, aut 86 kutuubursko nevzvalo, jen m svusední
Časlavsko. Jun nevi vikdo prorokem ve ové vlasti,
Zvlaště zle Je, jsvu-ln dva kouvuti nebo du kuuce tři
D8 jednom vmeušti u ty máme v Kotué Hoře poslauce
zrovna tři, A to povída také noho, K tomu plavevý
vrgiu chvali ješté řepařskou jeduutu u. feurujo ji a
una se vyklube jaku agrarnicka baštu, To už aby to
Autoušek vzal|

Z Chotěbořské. Dne 8. úzvra pořádal
okresní hosp. spolek veřejnou schůzi ve Svinuém za
bujneno účastenství. O sturobním pojišťovaní u jiných
otuzkácl, zajmů roluického lidu se týkajicích, promluvit
p- farat Viček, jouž přednadel přeu tím 0 zemském
Pojištování na Dvspudařské schůzi ve Ždírci, o záložně
Majfejsenské v Uudoleni, o příčinách zudludovaní a
kuuveroi bypotekárních dlahu ve Otřížová. V Nuvé
Vai bnde schůse dne 22. únura a bade jednáno v za
ložení spolkové mlékáruy.

4 Německého Brodu. Zo zprávyo pů.
eobnosti věeovecné veřejné okresní Nomutnice Cisufe
a krále Františka Josefa J. v Nemeckém Brodě za
rok 1902 u dudustkem 0 Činnosti za prvé pátiletí od
r. 1894—1902 navude každý přesvěučení,že tutu ne
Ww0cnicejiž davno překročila pů+00n0st zdravotnickou
sloažicí pouse vkresu a že bluuží již celému Jitu
východnímu cípu Cech, ba 1 části Moravy, Primarním
lokufem a operateurem ústavu jest Dr. Fr. Zabrad
mický, který uperaVulwwi u Chirurgickými výkony 1
vědeckými publikavetní svými vždy Cestnějšítu | uusta
v řadach lókařů domácicu 1 zubraničuích získává,
Ošetfovaní uewucvýcu vykovavají 8 učžuvu pečlivostí
a BtarUslidvveřiu uvveduvsti Šedé svetry LL rauu sv,
Františku Serafiuského z Praby, počtem ueset. V roce
1903 ošetřovsno Dylo celkom 1574 mažů, 892 +en,
úvbrumady 2466 vewocvýcu, Z tech během roku pru=
postěnv bylo vyléčených 1086 mužů, ÓJL žeu, z'ep
šených 313 wužů, 231 zen, novyléčenycu G mužů, 3
žeu), zemřelu 89 uužů, GG žeu, duhrObudy 1404
mužů, 837 ženu.Kuuceu ruku 1902 zůstalo v všetřo
vául 80 mužů, BO žen. Největší počez všetřovavých

byl 9. prosince 149 osob, nejměši pap dne Z. října
96 080b. Průměrew připadá ua jeden den 129 oše:fo

vaných nemocných a součet vřech ošetřovacích dnů
byl by as 47.290 dní, Operativních a chirurgických
výkonů provedeno bylo 1215 Operace provedeny byly
ponejvíce v narkose chloroformové neb kombinované
s aetherem s předcházející injekcí atropino-morfiovou
nebo za místní angesthesio S-blelchovy. ©Medallárví
ansesthesie dle Bijera užito bylo ve 148 případech.
Z uvedeného počtu operovaných zemřelo 17, což od
povídá 139, úmrtností. Kyl operováno bylo 123 a
sice 100 volných o 28 uskřinatých. V lo ošním 10ce
nákladen zdejšíbo obětavého okresu zařízeno v une
mocnici elektrické osvětlení, Což stálo kul 14.000 K,
Elektrickýu proalem se sterilisoje vaseptickóm ope
račním sále, téhož užito též pro účely Rontgeuování. Při
stroje Róntgevovs, této cenné aiagnostické pomůcky,
užito bylo letos více jak ve 200 případech,— Vpěti
letém trvání nemocnice ošetřovánu bylo celkem 9261
nemocných; zemřelo647 lidí,tedy—71%; Operací
provedeno 5166 s 68 úmrtími, tedy — 1-39, Z těchto
pcabých čísel možno sezuati, jak v poměrué krátké
době ústav tento blahodárný rozkvotl a Be rozvinul.
Nový pavillou pro 30 až 40 nemocných jest další
životví natnustí tohoto ústavu, o Čemž již V rozho
dojících krozích jest všeobecné ustálené přesvědčení.
Letošního roku zavítalo do zdejšího Ústavu více pa
cient% ze řad koěžstva jak naší diecéze, tak z Moravy;
vě ckni, kteří z nich podrobili 80 operaci, Šťastné se
pozdravili a milou jim zajisté zůstune upomfuka na
krósnou nemocniČuí kapli vytopenou a. elektricky
vavětlenov, kde měli příležitost tu nejlepší, obětovat
nejdražší uběť mše sv. Jedeu z nich vymaloval po
svém uávrata pro kapličku ústavu obraz sv. Josefu,
začež buďtež mu díky srdečné i ostatním dárcům
pacientům z kočžstva i luiků, kteří jakýmkoliv způ
sobem na kopličku nemovniční Panny Marie Růžen
cové pamatovali: Zaplať Bůh!

Blonznivci naších hor. V našichborách
jvenovitě v Krouvé, Vojtěchově, Záboří a i jinde
rozšiřoje se norá „spasitelná“ víra, která je tou „nej
lepší“ « dosud stávajících věr na zeměkouli. Naš
selský lid nazval ji sektou „boprťackou“ (Sekta prý
vznikla ve Ovýcarském údolí, zvaném Woupperthal).
Přívrženci sekty té dřive nevěděl, co se s dušemi
jejich stane, ale nyní vědí jistě, že přijdeu do nobe,
ueboť jim to víra jejich úplné „zaručoje.“ Jan Me
hchar z Krouné vydává ce za „Syna Božího.“ Cbo:í
ješte s několika jinými po vůkolních vesnicích na
potkání člověka přeulouvajíce, by se stal jejich bra
tříčkem; avšak ua mnobých místech se jim již stalo,
žo byli velmi „laskavě“ přijati, — Jest u nich též
jakýsi Brychta, odpadlý kněz katolický, jenž často do
Krouny u Vojtěchova dojížděl, ale štěstí wu zde aui
za mák nepřálo; minule se s ním nejen v Krouné sk
1ve Yujtéchově tak vepobodli, že ee uesmí u nich ani
ukazat. — Věří pouze v Ježíče Krista a jméno to
mají stále na jazyku, ua př. jde-li jeden k druhému
nécu vypůjčiti, řekne: Poslal mne sem Pán Ježíš,
bratříčku, vys mi půjčil . . . , Pan Ježíš tě zdraví
a p. Scházejí ae Jkrát týdně konajíce modlitby a
zpěvy mnohdy až do 3 lod. ráno, pak mají společnon
večeři. Jedna stránka snad ještě u nich je chvalitebua,
Ze se zdržají všech uaruživostí světských, pití líb.
uápujů, kouřeuí, hraví karet, uávštévy hostinců a p.
Ale již so tóch zásad snad tak nedrzí. Jistá vdova z
brouné navštivilu O posvíceni avéhu zetě bostinského
vc Vojtěchové, kuež při taneční zabavo pomáhala ze
fačkoví rozuášeti pivu a již j: bratřičkové vyobcovali
ze svéhu Cechu, třeba že byla jedua z nejburlivějších
zakladatelů, Avšak p. Poterka, mistr. krejčovský, již
wobl koupiti hostinec; pro něho auad ty paragrafy
neplatí! | Středištěm jejich je Vídeň a jejich orgán
„břitel Liuu“ též ve Vidur vychází, Pozorunodno, že
k aekté té přístopojí výbradné ovaugelici, V Krouné,
kde je nejvice sekta rozšíťenu, uoví přívržencem ant
jedeu katulik,

Evaugelické poměťy. K tomu: není
pravda v č. 6, Obnovy taky já, katol, farář v hrouné,
jdu s troškou do mlýua, u prosím za otisknutí v bu
vuci Čtele tohoto duuatku: Není pravdu, že zprávu
z hrouné v 4. č. Ubuvvy jsem napsal já, jak se mně
ua vrub tady a v okulíu velebných 1 dvojctihodných,
u laiků katolických 1 nekatolických mylné připisuje,
ulo pravda jest, že, kdybych já u obsazování místa
evang. kuzatelo v fúrvuné byl do Uouovy psal, byl
bych avedl třeba tohle, co teď napíši: 1. Jest pravda,
že p. senior z Chocuě, jehož pozornosti, zdvořilosti a
taktu při pohřba evang. faráre v krouué vůč: mně i
vdp. bisk. notaři v Pusté Kamenici do dnes uznale
vzpomíuam, klaul „starším“ církve Krounské na urdce,
a0y vulli muže uz zkušonějšího, ne mladika — jak
takového poměry duchovní správy v Krouné vyžadují.
2. Jest pravda, žo někdo ze starších dvojctibodných
pánů tézve unebu aspvů nemile nesl a dosud nese, že
Durouuští uechtěli. Mluvil jsem 6 jedním z ních ne
dávno o obsazovuul míst a nich, a on si upřímně,
jak už jvat otovřeny, na to utýskal a povídá: Vy
tu máte lepši! Jste na patronáté, a když na vás dojde
řadu, podátu 81 žádusť ko knížeti a dostanete faru
aspuň k staru lepši. Ale u uás? U nás nerozboduoje
jeueu, ale celý sbor, a ne podle staří nebo poule zásluh,
unopak! Musím we sboru představit kázáním, a teď
mne prohliší kde kdu v kostele: jak vypadám, jaké
mal Vlasy, vouey, zuby, vzrůst, Jak chodim, jak do
vedu mluvitatd, běda, jsem li starái. U, tohu ue, vždyť
nema zuby! Není mu dobře rozumět. Anebo: Vždyt
má Ož šadivý vous, jest starýl Anebo: Tenhle?
vádyť jest maličký, to by nebyl „důstojný“| Dejte
pokoj u timhle — dpatně kižu. A tenhle“ Pane, je
ňáko ulabý na prsa, mohl by nam brzo zas umřít —
atd. A tak my starší jsme odeouzsní sedět až do vmrti
tam, kde nás jednou vzali, když jsme byli mladší,
Teď jen všude mladéno! A víte, proč? Han, pan kurat
má dceru na vdaní, jak pak kdyby —vítev A když



ne pan kurátor, tak někdo ze „starších“ — a máte
po volbě. — To mně tenkráto tak povídal jeden se
sterších dvojctihodných, a já to opakuji věrně, jen to
jsem s tobo vynechal, co řekl trochu „sprostonárod
něji“. Co jest dále na tom pravdy, o tom, nejen za
svěcen do taktiky, nechci sám rozhbodovati, ale že 80
zvláště ženským lépe zamlouvá mladý, tak třeba bes
vousý, anebo jen tak e „fešným“ knírkem, nežli bra
datý a celý zarostlý, o tom jsem se sám přesvědčil
při pobřbu dvojet. p. v Krouné. Byli tu i pání bra
datí a serostlí, ale taky dva bez vousů, a taky jen

tak s „feš“ knírkem, a ti dva z +or co nemělianipod nosem „nic“, ti se nejlíp líbili! Potom teprve ti
s „feš“ knírkem, a ti „bradatí“?1 Koukejte, ten je
jako — fořt! — slyňel jsem sám na avé uši posudek.
Ale k věci! Jest 3. pravda, že „církev“ Krounská si
trochu vybírala. V tom jí dávám za pravdu. Když
mosí kazatele platit, ať má toho, kdo Sejí nejvíc líbí,
a o kom se domnívá, že se jí nejlépe hodí, třeba še
po prvním kázání a nabodilém dojmu těžko si voliti
do budoucna a Ize ee taky nepáliti. Ale to mne ne
pálí, co bych hasil? Jen chci říci, že jsou u nás vy
bíraví. Na př. nelíbil ze jim jeden, že prý „na tej
kazatelně epí“, jiný kázal tak „prudce“, že z tohu
jedna paní „dva dni stonala“, jiným se zdál jeden
zas „moc mírný“, a konečně pravdou jest, že sbor
Páně byl rozdvojeo: jedni, menšina, chtěli, aby byl
„mírnější“, drazí většina, aby nebyl „mírný“. „Jest to
čkandál = našima lidma“, povídal mi jeden z nich,
každý chce míti faráře dle avé chnti, jeden tak, druhý
jinak. A jak ri to vy přejete? Inu, povídá, my chcema,
aby byl důstojný, aby to byl opravdu pán, ne jen tak.
Ať umí dělat pána, však mu dáme 8 stovek, a kdo
si ho požádá, ať mu řádně zaplatí! U náe žebrákem
nebude, ale pána dělat musí umět. — Dále jest 4.
pravda, že, když šli z „prouby“ domů, jak kázal br. Še
besta, (jest členem modrého kříže, který potírá alkohol
a tedy k nám do kořalečního kraje jako stvořený),
kdosi z jeho posluchačů pod čerstvým ještě „dojmem“
v židovně ruzpálený snad „páleným“ nápojem ze
sklínky povídal kamarádům z mokré čtvrti katolickým:
pane, to máme kazatele! Teď budeme teprve katolíky
„klestit“. — Přišel mně to jeden z těch „žíznivých“

za tepla povědít — polokaný nad tím slíbeným „kleštěním“, že jsem se tomu „leknatí“ upřímně zasmál,
poněvadž jsem byl přesvědčen a přesvědčil jsem se,
že pan kazatel nic o kleštění nepovídal, leda o kleš
tění — kořalky, a to kéž vykleští na dobro! 5. Ko
nečně jest pravda, že farnost Krounská evanjelická
jest četná a rozsáhlá, takže starší pán by tu mnoho
nesvedl, a i mladý pán bude míti práce až po krk.
Tohle asi bych býval do Obnovy napeal já, ale ještě
jsem si vzpomněl na něco! Jdu dnes do Otradova do
školy, a přijdu mezi zástup u jednoho statku. Co pak
to? J mé býti pohřeb, a p. farář že nemůže na pobřeb.
(Jezdí k námteď z Borovéjako administrátor). Tak?1
A co pak se stalo? — J dostal telegram, že se jeho
paní těžce rozstonala, tak musí za ní do Prahy —
Cbudák, litaji bo (protože jest výminkou hodný člověk
a umírněný, což jeat ještě větší výminka), a co bu
dete dělat? Ale, poslali jsme bonem do Ranné pro p.
Šádka, jen aby byl doma. — Když jsem šel k polední
ze školy, vcházel konečně průvod s p. vádkem na
hřbitov. — Jářku, toble se tak státi u nás, to by byl
shon a hluk mezi Jidem, a reptání a nadávky na fa
ráře! A co pak noviny! To by bylo tak „sousto“!
Takhle pro „Frávo lidu“ a jiné! — Takhle čekat venku
dvě hodiny — to, pane! Ale tady — jakoby nicl
Opravda, hodný lid ko svým kazatelům, všecka čest!
Ale — to mně tak napadlo — není přece lepší, když
v té službě církevní jest kněz neženatý, kterému
sice vyčítá zas i leckterý dvojctihodný „kuchatku“,
ale který prává proto, že bez ženy jest, každou chvíli
a za všech poměrů jest svému lidu v potřebách jeho
k službům? Pamatuji se dobře na jednoho „pána“,
když čekal v rodině první „radostnou událost“, že
odejel každé chvíle na neurčito za paní k rodičům
a faru a beránky nechal tak třeba celý týden, ač
bylu v církvi přes 5000 duší počtem a moh! býti kažaé
chvíle volán k nemocnému. — Ale — flat jastitia,
pereat mundas! Naše „moderna“ zas by radši se a za
— ženou! A tak jest přece pravda snad, co napsal o
tom ženůní a neženění jeden můj známý dvojctihodný:
každá liška (rozuměj ženatá) svůj ocas chválí, a která
ho nemá, (třeba pro mne ta neženatá) říká, že jest
lepší bez něj! — A tak jda domů, a doboní mne
jedna nekatolička od pohřoo. Jářku, co pak už domů?
Není ještě po pohřbu! „Ale vědí, je tam ten — vědí
z té Ranny—Borovskej musel k paní — a tenhle to
nedělá hezky“. — Inu, to! Vám se nelíbí? „Toť, kdo
pak by bo poslvachal! | Měla jsem toho dost tady u
stavení, tam na hřbitově bude zas kázat, ale to já úž
radši jdu pryč. Jak otevře hubu, nž rejpne, a mně 8e
to protiví!“ — Chudák, starý rannský lev! Nelíbí se.|—
A do třetice všeho dobrého, když už mne podezřívali
z toho psaní do Ubnovy ——Ztratil se a nás mladý
pan Opočenský, pastorů syn. Matinka ho až oplakala,
hádalo ne, že si něco „uďál“, a on, šelma, 8i udělal
jen malý výlet prý do Prahy. Mají ti dvojctihodní
někdy „smůla“ s těmi syny! Zase ni vzpomínám na
onobo upřímného pastora, jak mně povídal: Co pak
vy! Vy jste sám, ule tuhle člověk s rodinou, a když
kluci nedělají dobrotu — nic po všem! Jen starosť a
trochu trápení u někdy ještě ostudy! — Jo, jo, každá
liška svůj ocas chvůlí, ale někdyi ten -—-mrzí! Taky
doslýchám, že církev kroupská nechce dvojctihodné
paní dáti pensi. Co si ta „ubohá“ 8 „ubobými“ sirotky
počne,kdyžjí nebožtíkzanechaljen prý 80 tisíc dobrých
zlatých? Ubobá paníl — Takhle kdyby těch 80 tisíc
zůstalo po katolickém faráři, to by byla hned „mrtvá
ruka“ ve všech evobodo i nesvobodomyslných novinách,
ale takhle, to nic, to není klerikální, a proto noviny
buďte zticha! — A teď už opravdu dost.

Kmiže Mořic Lobkovicm, jako hlava
jednoho z nejstarších rodů Alechtických v Čechách,
v každém aměru šlechetný muž, zemřel na srém afdle
w Roadnici n L. dne 4, února t. r., kdež tuké 7. t.
m. pohřben v knížecí rodinné hrobce za účastenství
mnohých členů šlechty, různých zástupců a nesčet
ného množství obecenstva.

Listárna rodakoe.
Libuň. Do 1./4. 1903.
Š. ve Staršově. „Obnova“ zaplacena, „Č. Ú.“

r. VI. a VII. třeba platiti. „Duch obnovy“ za 1- 16
seš. K 8.—

(Zasláno.)

Velectěnému obecenstvu v Hradci Král.

a okolí uvádím ve všeobecnou známost, še
obchod uhlím a dřívím po panu Františku
Hlavalém v Plotištích převsal můj syn pan
J. Kotland jako majitel firmy. V nepřítom
nosti jeho (pro aktivní službu w vojska)
veškeré obchodyuzavírá a peníse výhradně
přijímá uclivě podepsaná

Františka Hlaoaiá
v Plotištích

hb
pl

Zdvořilá prosba:
| nákupu neračte pouze »glado

vou "hávu«. nýbrá výslovně vždy
—Kathreinerovu—5 adorouki žůdati © pouze =
vodníchzde sobrazoných baličkách.

„Cenabalíčku 50haléřů.
Obsah 300 gramu.— bm- liké
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Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí frauko zašleme

Nejlepší odporučení ! Plány u rospočty ae neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velecténému

duchoveustvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoba veledůstojvých pávů

otevřel v Hradoi Králové

filiální sklad
své vlastní výroby

Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského
preti botelu „Mercur“.

Objednávky a prodej
K. V. Skuherský tamtéž.

Poroučeje se do přízně velectěného ducho
venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi.

Boží hroby" "ottkae"“

Křížová CBSTY26 03 6;
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

K době

velikonoční uměleckýzávod sochařskýa řez
bářský—— =

Gfosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Bv. Vá-lavské záložny od 1./XI. 1809.I]lustr. cen
níky, nákresy a rospočty frko. Výhodné plateb podmínky.

laskavě vyřídí pan

——
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OBRAZÝ
olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re

nábošenské a historické, srcadla,
ámce, lišty, římsy, kříle, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravě,
solidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslcí ff
potřeby, všdy nejnovější

+

onejbohatšímvýběru doporučuje

*Josef Kieslich*
m ooHradci Králové, 4

i Uměleckýsávod pro kostelní práce a výroburámců salošen r. 1891.x
xKNRRRRRNNRINRNRINNNNINU

Prodá se

várečný dům
pouze za cenu stavebního místa a várečného práva.
Dům jest v assanaci, poskytne dostatečné místo
ku vystavení 2 patrového rohového domu v Dlor:bé

ulici. Při přestavbě ponese dobrý úrok.

Přímé dotazy zodpoví administrace t. L.

363E2E3E2E2EIEJE36226263E26262E.

Malínský křen
—= letošní sklizně
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
5 kg. 20 kořenů. . K 520.
5 kg. 25 kořenů. . K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře. *

KIOBEA

363X3632626362626362626

| |
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x s Českého ráje.
10 skvostných dopisnic z Jičína, Pra
chovských skal, Trosek. Hrubé Skaly, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám zn L K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

ván», tedy ne pod křížovou paskou.

K. KUBA, umělecký závod a nakla
datelství pohlednic v Jičíně.

hina spracování ovoce
i pálenka koňaku a výroba likérů

I, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě E

dříve sávod na sušitkování ovoce,salošený 6

r. 1886, nejstarší sveho druhu v Čechách u
— nabízí — (eh

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovoen
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak aslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

stříbrnou1891 na jub. výstavě v Prase: medasllí

státní a diplomemslaté medaile, a mnohýmijemými diplomy s právem rašení slaté
Vzorky zdarma a franko.
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Jan Kyšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný uměloský závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce 1 se Šeleznými rámy, sí

témi 4 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborné
rada bezplatně,beze vší závaznonti

ku definitivní objednávce.

Neačetnáveřejnái písemnápochvalná uznání. "jj
Založeno roku 1836.

3

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestanského, svópomocného
lidového podojku

„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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jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

ZÁKONNĚ První česká továrna
CHRÁNĚNO. dýmek

TRIA A,Patrnáa syn
-- w Jaroměři. - 

Založeno 18942.

ga$“ Cenniky zdarma a franko. "if

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

»——
První 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, křížea td.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

KDo JEDEŠDo
AMERIKY

POŽÁDEJ DŘÍVE ORADU
A POKYNY KANCELÁŘ

„p „SESTOVNÍ

==

55 65S88

Kostelní“
NáČINÍ+;

Ba$" vlustnívýroby>
v hojném výběra má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce.

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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malcu objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Jéž na splátky bez zvýšení cen!

ac
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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.
abRV066h(GMES

EAUORCSNAN3.88.0Znbrěněn
pubali

Ladvpád ododetvýndaá8111900.0.01818::000:08.0.020.0.0.8600 0 OB -D00

500.000 kusů: JR
velikonočních dopienic, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 1:20 zl., 150 zl., 180 zl. a 2 zl.

pap“ 2,000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy nu skladě za cevy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a 6 zl. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K, KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině.

Přijme se několik spolehlivých zástupců.

Pravé, vyleželé buro.
- — U —————me VWINDOmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do

jednoho hektolitru, litr za 80hal.
JAN TUREK,

majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

ŘKÁŘÁŘÁŘÁkÁ

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasilá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

Obrázky "08
k sv. přijímání
ve velkém výběru a 20 oolášě výhodných podmínek

Karel Šimef vČ Budějovicích.
BY“ Vyorky jsou na požádání k disposici. "B

00000000000000000
. o Prvni výscka

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
vodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné vežvvé hodiny, městské
jatky v Praze atá , adporučuje se k vyho

o) tovení všeho druhu věznich hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplatkv; cena

levná, jakost výborná.

02009680060000008
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jčk k Í -voskové —VIC J 0S g NÍ i polovoskové
doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

- ADALBERTINUM. i továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku (i.v O V, + 1 bř : 1 ) +
notte: 3 Josef Pilnáček v Hradei Král. |£

i c. a k. dvorní dodavatel b
Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený

i o a Ordinar. listemnejdůst Bis. konsiskoav HradciKrálové <“z roku

i Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svíčky oltářní z čistého vosku včeliho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.

1 Nejjemnější druh kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.
m Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnějkí.

„ Zelokeno r 1850. i MB" Zvláštní nabídkou na přání ochotněw poslouší. "MB
Velectěnému duchovenstvu i

doporučuje, KTTTTYTTTVTYTTFTTTPTTTPTTPVTTT FT
Karel Zavadil PE OTONNN

zlatník a pasíř v Chrudimi |: KaK AE Poe : , ,svůjhojnězásobenýsklad : KA 3 : K jarním období
náčiní bohoslužebného

ze stříbra, bronzu a jiných kovů

vše dllně v ohni zlacené a stříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se atvrzením Jeho biskupské Mí

Josef Neškudla nejlépea nejsolidnějiposloužíVám3

saze „| Prt, Komárek
; ; a i $| doporučoje P. T. veledůst. dachovenstru

výmořtpteyP. T ee A oáporučujejn ipochval: avlj věndežosvědčenýa mnohadoporu mužský krejčí

koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů, čeními nejčastěji vyznamenaný H d : Kdl 6 T lk á od jů U l Wnádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen, c. a k. dv. výrobní závod T T ú F 0 9 6 p 9 SLO ň
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.
věedh kostelních paramoniů, r domě pí, Šteffkové

Plná záruka za elegantní provepraporů a kovového náčiní. — Ilns'r,

cenníky, vzorya předmětyk výběruna dení a jakost látekpožádání frahku 80 zasílají. :

Adresavždydoslovněúplná. Dlouholetá prakse v prvních
O-DBOVODD 020002020000000. 00000000 00: 900000007 600000

: OE YKAKCE SRKKkk
0 D00 00000000 0.070001D.000000000 00000 000 00000 ODDD

modních závodech Drážďanských.
Na požádání přijdu se vzorníkem do domu.

80:0:00010.08
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A Robert Samburek, :
DS Založenor. 1860. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1800.
ESRA Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprsenky,

rochety jakož i veškeré kostelní i domácíÚT a vůbec všechny dooboru tohoto spadající věci pro velec P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizují se bez dobírky a tranco. — Platební -podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bes průtabu nazpět.

gaP* Mnohopochvalných dopisů k disposici. ij
THEY
něn
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Spolkový řád na rok 1903
3Všeodborového sdružení křesť. dělnictva
pro království České«, přijatý ve valné

hromadě dne 25. ledna 1903.

Řtád správní.
A. Člen.

1. Člen přistupající ke Sdrašení vyplní podrobně
list přihlašovací a zaplatí zápisného "K Aai máně
jeden příspěvek týdenní.
. 2. Za řádné členy se nejvýše přijímají BOletí,
jež představenstvo za zdravé ozná; léařského vy
svědčení k tomu s pravidla netřeba.

8. Přijstý obdrží od pokladníkavyplněnou člen
skou kníšku s datem přijetí, podepsanou ústředním

představenstvemaosnačenourazítkemÚstředía číslemavní kniby, jakož i výtisk řádů správního a pod
půrných.

Za ztracenou aneb zkaženou knížka členskou
vydá se nová s řády sa 35 b.

Odmítnutému vrátí se zápisné s příspěvky uš
zeplacenými.

4. Vystoupí-li člen a do 8 dnů se nerrátí, jedná
Be a ním ve všem na př. co do zápisu a podpor) jako
u nově přistapujícím.

5. Člen přispívající platí pak nejméně 10 h
týdně. Ústřední výbor má právo vřaditi člena do ně
které platební třídy dle svého uznání. Jsou tři: v I.
platí se za týden 20 b, v II. 16 b a ve III. 10 h.

6. Příspěvky platí se týdně napřed v odbočkách
a skapinách; jednotliví členové, kde není odbočky
neb akupiny,platí aepoň1 měsíc napřed Ústředí cheky,
jež jim ústřední pokladník předem na celý rok dodá.

7. Příspěvky se slevojí pouze při vojenském
ovičení a žádost o slevení budiž ústředníma výboru
představenstvem podáno.

8. Vystěhuje-li se z obvodu savéodbočky či sku
piny, ohlásí to její eprávě a požádejo atvrzenív člen
ské knížce. že se odhlásil a zda vůči Sdražení všecky
povinnosti vyplnil.

Přistěhoval-li se v obvod jiné skupiny neb od
bočky, přiblásí ne správě její za člena; Jinde platí a
jedná přímo s Ústředím, jemuž ihned každou změnu
ydliště musí ohlásiti.

©. Správa.
1. Členskou knítka vybntovaje generální te

jemník a odevzdá pokladníka Ústředí pro jednotlivce,
pokladník odbočky či skupiny pro její členy.

2. Každý příjem odbočky neb skupiny a kašdé
vydání buďtež ihned na týž den sapsány:

I. do knihy pokladní.
II. na měsíční listina pokladní.
II. po případě do knihy členské.
Mimo to stvrzeny buďtež v knížkách členských

(příspěvky týdenní razítkem).
8. Posledním dnem v měsíci budiž denník po

kladní uzavřen. Pokladník (důvěrník' pak sepíše zá
věrečnou zprávu pokladní, v níž udá:

a) souhrn všech příjmů,
b) úhrnný obnos erážky správní 'za měsíc),
c) souhrn vydání,
d) výkaz I. o nezaplacených neb 2.'prominutých

příspěvcích a 3. prodloužených lhůtách platebních,
©) seznam členů k odbočce (skupině) přibylých

neb vystoaplých.
Tuto 1. závěrečnou zprávu měsíční, 2. všecky

" doklady k vydání a 3. pokladní listina předloží dů
věrník skupiny Ústředí, není-li dozorců ve skopině;
jinak jako i pokladník odbočky, dozorcům.

Dozorci, kteří ručí s pokladníkem za škodu jejich
vinou pokladně vzniklou, vše přepočítají, s knibami
podrobně erovnají, výsledek prohlídky oznámí předse
dovi a napíšou na závěrečnou zpráva pokladní. Li
stiny zašlou pak (v odbočce skrze přednedu)vědy do
15. druhého měsíce Ústředí, kdež listiny tyto po tři
léta boďteš uschovány,

4. Ze zaplacených příspěvků členských za člena
a týden (kterékoliv třídy) srazí si odbočka 2 b na
správní výloby (t. j. pošta, kancelářské vydání, spol
kovou místnost a pod.) a účely vzdělávací schůze
odbočkové, přednášky, noviny, knihovna a pod.)

Výnos této srážky eprávní i výdaje zapisuje
pokladník podrobně do zvláštní účetní knihy správní
odbočkové, dle řádu schváleného představenstvem od
bočky, jež o výdajích těchto samostatně rozhoduje.

Důvěrníkovi ekapiny hradí Ústředí všecky vý
lohy správní.

Jinak správa veškerých ostatních peněs má
ústřsdní představenstvo.

5. Na jeho účet jdou výlohy: 1.) na podpora
v nemoci, 2.) v nezaměstnanosti, 8.) při stěhování, 4)
osstovnou, 5.) mimořádnou, 8.) právní ochranu, 7.)
sprostředkování práce, 8) odborový Čauopie.

Výloby uvedené 8., 6., 7. a 8 hradí ústřední
pokladna. Podpory 1., 2, 4. a 6. vyplácí pokladna
odbočky neb skapiny, když schválení i peníze od
Ústředí došly.

6. Důvěrník ekapiny zašle všecky peníze, jež ma
po vyplacení cestovních podpor sbyly, každý měsíc
s měsíčními poklad. zprávamt ústředutpokladně.

Odbočka zasílá s tonže zprávou měsíční všecko
seplacené zápisné, jakož i vybrané příepěvky po ode
čtení srášky správní a vyplacených snad podpor ce
stovních.

7. Peníze Sdružení nelze za půjčit — Obnosy
řes 20 K buďtež akládány v poštovní spořitelně.

Šistiny přes 50 K nebuďtež z pravidla ponechány
v poštovní spořitelně, ale v ústavech peněžních, jež po
névrbu odbočky určuje Ústředí Veškeré peníze vkládá
pokladník, předseda pak uschovává vklední knísky.

8. Ustanovení o vedení pokladním platí i pro
kladna ústřední se směnami samosřejmými, až na

otovost, jež nepřevyšuj 60 K.
Dozor vykonává rada dozorčí.

Řády podpůrné.

Všechny druhy podpor, dokud zvláštnípokladnypodpůrné pro ně zříseny nejsou, udělají se dle stano

vených řádů, pokud prostředky Sdružení stačí.Nelse jich též na Sdružení právně vymáhat.

1.Podpora nemecenské.
Řádný člen, onemoení-li a stal-li se proto ne

způsobilým, aby šel za svým povoláním (výdělkem),
má právo na peněšitou pora nemocenskou, platil-li
už 6 měsíců příspěvky člena řádného a nedlnší-li přes
2 příspěvky týdenní Ústřední pokladně.

Spůsobil-li wi však nemoc svóvolně či savinil
účastenstvím ve výtršnosti aneb opilostí, nároku na
podpora nemá.

2. Provdaným Šestinedělkám, jež po tři čtvrti
roku platily příspěvky řádné členky a nedlaží přes 2%
týdenní příspěvky, přísluší tato podpora jeden týden;
déle jen, stvrdí-li lékař nemoc.

dává V šestinedělí neprovdaným se tato podpora nevá.

8. Podporase poskytuje, trvá-li nemoc déle než
7 dnů. Čínív I. třídě 8 K,v I.6 KvIll 4K
týdně. Právo na podporu nemocenskou má kašdý řádný
a přispívající člen jednou po 8 týdnů v roce.

Platil-li onemocnělý člen posledních 6 měsíců
příspěvky vyšší nebo nižší než v den, kdy onemocněl,
určí výši podpory mezi 8—6, 8—4 či 6—4 K dle
doby, jak dlouho ve vyšší a nižší platební třídě pobyl,
Ústředí.

4. Onemocnělý (6) požádej lékaře o otrrzení ne
moci, při šestinedělí porodní bábu; stvrzenka zašli
předsedovi odbočky (nepatří-li k žádné, Ustfedí),aby
zjistil (o) nárok na podporaa ji pak poukázal (o) u
pokladníka.

Podpora se vyplácí srášce povinnýchsnad
příspěvků týdně a to atečně, jakmile se vědy
předloží lékařské stvrzení, še nemoc ještě v uplynu
lém témdni trvala.

6. Správy odboček i dozorci jsou povinniavě
domitě přihlíčeti, aby podpora se dávala jen členu,
kdo na ni má nárok.

Kdo úeprávem podpora obdržel, strácí nárok na
ni po 12 následujících měsíců a povinen jest do půl
roku, co neprávem obdržel, vrátit, sice ztrácí nárok
a jakoukoli podpora ve Sdružení po dalších 12 měsíců.

Po vybrání celé podpory nemocenské v jednom
roce má člen uárok na další podporupo opětném za
placení 6%týdenních příspěvků.

Hlášení nemocí může se díti u Ústředí nejdéle
do 14 dnů po vzniku nemoci, jinak podpora propadá
vůbec, v pokračování každý týden.?

I. Podpora v nezaměstnanosti.

1. Právo na tato Pejpora "mají všichni řádníčlenové, jsou-li již 6 měsíců členy Sdružení 'a;nedlahají-li
příspěvků za více než 2 týdny.

2. opora obnáší: pro členy třídy I. 4 K, pročleny třídy II.3 K a pro členy třídy II.a K týdně
a vyplácí se, trvá-li nezaměstnanost déle neš 8 dnů.
Nárok na tuto podporu má každý dělník celkem po8
týdnů v roce.

8. Platil-li nezaměstnaný posledních 6 měsíců

příspěvky„dítě neš v den, kdy přišel o zaměstnání,určí Ústředí výši pod ry mezi 4—8 K, 8—2 K dle
doby, po kterou bod. v nižší, baď ve vyšší třídě
platební pobyl.

4. Úlenové,kterým se může dokázati, žez práce
byli propuštění pro své nesolidní jednání nebo nedo

držování od organisovaného dělniotva přijatýchpodmínek pracovních, nebo že své propuštění nějakým
způsobem vyprovokovalí, ztrácejí právo na podporu.

5. Každý podpory této se dožadující člen musí
hned po výpovědi s práce se ohlásiti u předsedy od
bočky, jenž ihned oznámí výpověď člena ústřednímu
tajemníka.

6. Předseda vydá mu „list nezaměstnaných“ (tis

kopie č. 3.) který musí býti pravdivě vyplněn a odpředsedy i člena podepsán V případě nějaké pochyb
nosti jest povinností revisorů zjistiti pravdu. Obdrží-li
člen běbem prvních 8 dní práci, jest povinen list ne
saměstnaných předsedovi vrátiti; nedostane li po té
době práci, "slouží tento list též jako poukázka ku pla
cení podpory v nesaměstnanosti. Tímto listem řádně
podepsaným jest člen povinen vždy“se pokladníkovi
vykázatí.

Je-li žádout člena sa podpora asnána, buďte o
tom předsedou zpravení i revisoři, kteří povinni jsou
o pravdivosti údajů se přesvědčiti. Každá revise budiž
na listě nezaměstnaných poznamenána.

7. podporu v nezaměstnanosti požívající jestpovinen dvakrát za týden k předsedovi odbočky se
dostaviti a po prác: se tázati. — Podpora vyplácí se
po srážce povinných příspěvků dodatečně nejvýš za
jeden týden.

8. Členům jednotlivě ústřed. předetavenstvu
přímo platícím bude se podpora v nezaměstnanosti
vypláceti jen tehdy, když je potvrzena a list neza
městnaných podepsán buď od v místě stávajícího vzděl.
křest. soc. spolka nebo farafhoJ;úřaduj nebo Jdrou
svědků.

9. Odbočky vyplánjí podpory svým členům jenve svých spolkových místnostech, když schválení ipe
níze od Ústředí došly; zasýlání podpor poštou jest ne
dovoleno; je-li tobo třeba, obstarává toto |sssýlání
samo ústř. předatavonstvo.

10. Onemooní-li člen nezaměstnaný, nebéře pod

pory dvě — nýbrž toliko nemocenskou — trvá-li ne
zaměstnanost i po uzdravení, vyplácí se podpora ve
výši dřívější a doba, po kterou bral podpora před ne
mocí. se započítá do 8 týdnů. Členové sezonní nemají
nároku na podporu v době sezonní, dostanou pouze
podpora mimořádnou. Podpory nemocenské, v neza
městnanosti i mimořádné nesmějí přestonpiti dobu
trvání v jednom roce 8 neděl.

„ 11, Pro fankcionáře, kteří byli toliko pro svoji
činnost ve prospěch apolka směřující z práce propuš
těni, nestává žádné doby karenční (čekací) apodpora

nn obnáší o polovinu více, ať platí v té neb oné

13. Člen, který přijme práci na některém místě,
kde mu to bylo Sdružením zapovězeno, ztrácí nárok
ne podporunejen v běžném roce, ale i v roce násle
dujícím.

Bod 5. fádu nemocenského platí i sde.
13, Nastala-li nezaměstnanost stávkoa (či bro

madnou výlukou), podpora se udílí dle řádu stávkového.

WI.Podpora při stěhování.

1. Stěhuje-li se řádný člen a domácností a ro
dinou jako její živitel pro nezaměstnanost nebo ne
dostatečnou mzdu, má nárok na podporu, kterou určuje
a vyplácí pouze Ústředí. — Ústředí rozhoduje i v po
chybnosti, zda příčina stěhování stačí na právo pod
pory.

„ % Podpora se uděluje při stěhování do vzdále
nosti větší 8 km a činí pro vzdálenost 8—20 km 5 K,
za každý další km 10 h, nejvýše však 26 K.
„ —„3, Podpora při stěhování skytá se témuž členu
jen jednou ve 2 letech a to, platil-lí již 6 měs. pří
spěvky řádného člena, a nedluhuje-li přes 2 příspěvky
týdenní.

4. Kdo o podporu žádá, dej si stvrdit i příčinu
proč i místo, kam ge stěhuje, předsedou odbočky (neb
důvěrníkem skupiny) a dozorců, kde není ani odbočky,
ani skupiny, místním křesťansko-gociaj. vzdělavacím
spolkem, a kde není ani toho, farním úřadem. Stvr
zení (z dosavádního i nového bydliště) zašli pak se
žádostí Ústředí.

IV. Právní ochrana.

Právní ochranu poskytuje spolek všem svým
řádným členům po 6 měsíčním členství, nedlahojí-li
déle 2 neděl.

Právní rada a ochrana zatím se aděloje v zá
ležitostech a sporech vzniklých z námezdného poměra
dělnického, bytových a domovských — jestliže spor
nepovstal dříve, než člen do Sdružení vstoupil. Radu
i ochranu v „orážkách“ na cti a to i před 6 měsíci
členství i přiepívajícím členům udílí Sdražení, byli-li
napadení pro svou činnost ve prospěch Sdružení.

střední představenstvo má právo žadatele odmítnouti,
uzná-li, buď že stanovisko jeho je nesprávné, buď že
by spor, ač je žadatel v právu, byl bezúčelný, nebo
neved! ke kýženému výsledku (pro nedostatek zákon
ných opatření a pod.). Právní rada a ochrana posky
tuje se bezplatně; jen hotové výlohy hradí žadatel
(na př. poštovné, kolky, vyhotoví-li re mu listina ně
jaká std.)

Při epolkovém orgáně budiž zřízena rubrika
„Právní rádce“, v níž bodiž odpovídáno členům o po
radu právní se tázajícím. Právní přítel poskytne se
spolkem tehdy, dádá-li toho zákon. Kdo činí nárok
na právní radu a ochranou, ohlasiž věc svou předse
dovi odbočky (důvěrníka ekupiny) a nedostane-li ae
mu snad tam též dostatečné pomoci, obrať se pro
střednictvím dotčených na ústřední představenstvo.
Kde není odbočky (skupiny), třeba obrátiti se přímo
na ústřední představenstvo.

V. Cestovní podpora.
Člen, jenš míní cestováním si hledati práci a

má zapravené veškeré příspěvky, odevzdá svému před
sedovi členskou knížka a obdrží za malov náhradu
knížku cestovní. S knížkou členskou cestovati dovo=
leno není.

Obdrží-li někde práci a jest v místě skapina neb
odbočka, odevzdá cestovní knížka předsednictvu neb
důvěrníku a ten se postará o navrácení jeho členské
knížky, jinak, není-li v místě odbočky ani skupiny,
jedná se s Ústředím.

Cestující člen povinen jest uraziti denně 24 km;
obdrží pak denního plata v I. tř. 50 h, II. 40 h, III. 30b
po 68neděl jdoucích jednou v roce. Po nastoupení do
práce jest člen do 4 nedél povinen veškeré členské
příspěvky doplatit. Po cestování 6 neděl, je-li dále
nezaměstnán, nemá nároky na podpora nezaměstnaných,
teprv až po nějaké době pracovní 5 neděl v témž roce;
též i v podpoře nemocenské.

Obočky a ekupiny jsou povinny cestovní knížku
řádně prohlédnout, vyplnit a svými podpisy stvrdit,
Přicestovaléma členu podporu vyplatit a oznámit
Ústředí. Člena, jenž by obtěžoval jiné korporace,
budiž knížka odňata, taktéž tomu, jenž by podpory
nesprávně vybíral.

VI. Sprostředkování práce.

1. Sprostředkování práce jest jak pro dělníka,
tak pro zaměstnavatele bezplatné.

2. Místním aprostředkovatelem práce budiž vždy
předetavenstvo odbočky neb důvěrník skupiny.

83.Každý řádný člen, jakmile pozbude práci,
jest povinen ihned to oznámiti spolkové sprostředko
vatelně a vykázati se pracovní knížkou nebo propou
štěcím vysvědčením. Sprostředkovateli musí přesně
udati své řemeslo, po př. jeho kategorii a byt. Spro
středkovatel vydá ma „list nezaměstnaných“ (odst. II. o
nezaměstnanosti), s nímě povinen jest v kašdém týdnu
dvakrát ku eproatředkovateli se dostaviti, o práci žá
dati a nedostano-li ji, dáti si list nezaměstnaných snova
potvrditi. Nedostaví-li se, bude považován za pracu



jícího. Člen, jakmile obdrší výpověď, neb po věcných
důrodech sám dá výpověď, jest povinen toto ihned
osnámiti sprostředkovateli práce. Jestliže tak neučiní,
nemá nároku na podporu v nesaměstnenosti.

4. Sprostředkovatel nechť hlásícího výpovéď ne
saměstnaného, jakož i místa k obsazení v obvodu
odbočky zapíše bneddo zvláštní knihy dle formuláře
(tiskopis č. 5. s 6.) a ihned oblásí správci bursy práce,
ješ obstarává ústřední tejemník.

5. Členové jsou přísně povinni. abyvšechna jimsnémá neobsazená místa sprostředkovateli oznámili.
6. Na členy o práci žádající, ale dosad saměst

Dané, může býti vzat zřetel, kdyš žádných nesaměst
naných v dotčené kategorii není.

7, Sprostředkovatel jest povinen všecka známá
místa nezaměstnanými členy ihned obsaditi — vůbec
úřad svůj co nejsvědomitěji zastávati.

8. Přikazováníprácevždymusísedítis ohledem
Dařemeslonezaměstnaného. Kašd $člen jest povinen práci
mu sprostředkovatelem nabízenou přijati, odpovídá-li
jeho schopnostem; nechce-li ji přijati, musí udati dů
vody nepřijetí; nesoublasí-li však s nimi sprostředko

vatel, nechťpředloší vše k rozhodnutípředstavenstvumístní odbočky a tato ústřednímu výboru.

9. Du míst, kde dělnictvo jest v boji mzdovém
nebo před cestováním do místa toho jest varováno,
nesmí býti nikdo sprostředkovatelem poukázán a sám
též práci přijímati. Místa taková buďtež v každém
čísle spolkového listu uveřejněna.

10. Sprostředkovatel přísně jest povinen na
konci každého týdne ústřední sprostředkovatelně
osnámiti všecku nabídka a poptávku po práci v aplynulém
týdnu a zvláště vyznačiti místa, jež sám pro nedo
statek nabídky nebo poptávky obsaditi nemůže, aby
se tak stalo, možno-li od sprostředkovatelny ústřední,

11. Členové, kteří tato ustanovení nedodržují
nebo bledí je obejíti, buďteš na jeden rok sbaveni
práva na podpora v nezaměstnanosti, cestovní a při
stěhování.

13. Sprostředkovatel nechť vede si o všech jema
oznámených, jakoš i v odborovém časopise uveřejně

B netopolch zvláštní knihu záznamnía přizprávěústřednímu spolku nechť všecky nabyté zkušenosti
své oznámí.

VU. Odborový časopis.
Ústřednímu představenstvu se ukládá, by v čase

příhodném a aniš by tím Sdražení veliké finanční oběti
vznikly, postaralo se o odborový věstník, jenž budiž
vhodným způsobem členstvu dodáván.

VW. Mimořádná podpora.
1. Členu, jenž upadl do nezaviněné nouze a nemá

nároku na některouz řádných podpor, můše Ústřední

předatavenstvo povoliti podpora mimořádnou, nedluží-lipřes 2 příspěvky týdenní. Předem zde budiž brán
uvláštní ohled na členy dle povahy jejich práce pouze
nějskou dobu v roce zaměstnané.

, 2. Zda a jaké podpora se uděliti má, rozhodoje
ústřední představenstvo, majíc zřetel jak k potřebě
člena, tak i k prostředkům Sdražení.

.8. V žádosti k Ústředí o podporu badiž udána
robně příčina nedostatku, osvědčená předsedoua

ozoroi odbočky (důvěrafkem skapiny' kde jí není,
křesť. sociálním spolkem vzdělavacím, a kde ani toho
není, příslušným farním úřadem.

DL Stlávkový řád.

Besolace, přijatá na I. zemském ajezdu křesťan
sociální strany v král. Českémv Praze dne 27. a 28.
září 1806, odstavec VI. „Stárky“, jest tu hlavním
vodítkem.

Vedle toho platí ještě tato pravidla:
1. Při náhle povatalých pracovních differencích

(neshodách) mezi členstvem spolku a zaměstnavateli
musí býti o tom představenstvo spolku ibned vyrozu
měno a za rady, po případě sprostředkování dožádáno,

2. Hodlá-li však některá odbočka sama počíci
nějakou akci za příčinou upravení mzdových nebo
pracovních poměrů, mnef býti o tom ústř. předsta
venetvo nejméně 4 neděle napřed vyrozuměno a žádáno
sa schválení kroků těch. Ve zprávě musf býti obsa
ženo řádné a pravdivé vylíčení stavu věcí.

3. Představenstvo na základě těchto sdělení zkou
má situaci s aradí se na dalších krocích. Chce-li se
správněji informovati, může vyslati na místo některého
svého člena nebo může si některého člena z dotčeného
místa na poradu povolati,

4. Nesonblasí li předutavenstvo s připravovanon
akcí, jest povinno žadatele nejméně týden před ústa

noveným terminem kapodání požadavků vyrozamětia odmítnutí ové řádné odůvodniti. Odbočky, které proti
vůli představenstva stávku zahájí, nesmí býti ze spol
kového jmění podporovány.

5 Soublasí-li e obmýšlenou akcí ústřed. před
stavrenstvo, nechť volí si účastníci komisi, která celou
záležitost bude říditi. V této komisi masí býti před
stavenstvo místní odbočky nejméně jedním členem za
stoupeno. Komise má se pokusiti o dosažení příznivých

vjoledků cestou smírnou, a pokud lze komisí v akcinesúčastněnon.
6. Nemůže-li býti vyrovnání docílenopo dobrém,

nechť so svolá schůze účastníků, která rozhodne, sda
má býti práce zastavena.

Hlasování nechť děje se lístky a práce budiž
jen tehdy zastavene, kdyš se dvě třetiny veškerého
dělnictva, jehož se týká, dvojím, ne téhož dne
konaným blasováním pro stávka vysloví. Podpora při
stávce jest v té velikosti, jako v nezaměstnanosti
Otcové dítek obdrží na každé dítko 20 h denně ze abí
rek Každý člen jest povinenpřispěti na stávkový
fond, v I tř. 1 K,v II. tř. 75h, v III. tř. 60 h.

7. Žádný člen nesmí práci se své moci zastaviti
anebo práci u zaměstnavatele, kde bylo usnešeno stáv
kovati, přijmouti dříve, neš toto usnesení bylo zrušeno.

8. Ústřední představenstvo má právo v kašdém
případě jednoho avého člena vyslati, aby pokusil se
věc vyrovnati. Tomato buďtež od představenstva
místní odbočky i stávkové komise všecky šádané in

formacepodkovy; ve stávkovém komité může zasedatia také hlasovatí. Přesvědčí-lí se ústř. představenstvo,

poru sastaviti. Dřívevšak mnsí ce o tom se stávko
vou komisí dorozaměti.

9. Nárok na podpora mají jen členové epolku a
to teprve ve druhém týdnu stávky.

10. Sbírky na podpora utávkujících vypsati
může toliko ústřed, představenstvo a také jen jema
se musí peníze zasýlati.

11. Po ukončení stévky nejdéledo4 nedělbuďtež
ústřednímu představenstvu od stávkové komise po
dány účty s příslašnými doklady, jakož i se sbývají
cími penězi.

12. Jsou-li v místě kromě organisace naší ještě
jiné odborové skupiny, může odbočka snimi jeko člen
rovnocenný společný postupnastonpiti, když dříve se
k tomuvyžádá schválení ústř. představenstva

Navržená změna stanov.
$ 1. Sídlo: Hradeo Králové.
8 2. Účel Sdružení jest: mravní a hmotné

vznevení dělnictva, upravení mzdových a pracovních
poměrů v mezích zákona; domáhati se věsobecného
nemocenského,nezaměstnaných, úrazového, invalidního
a starobního pojišťování, jakož i vdov a sirotků. Pli
blíšeti k tomu, by zákony na ochrana dělnictva byly
důsledně prováděny a nové vydány na základě progra
mu křesť. soc.

$ 8. a) zůstává, b) seznamování dělnictva se řá
dem živnostenským, šivn. inspektoráty, zákonem ne
mocenským a úrazovým atd.; c)—h) zůstává; ch) do
datek: zasahovati do všech voleb nepolitických, jako
ivnostenských soudů, úrazové pojišťovny,společenstev,
nemocenských pokladen atd.; i) dodatek: Tyto pod
pory jsou čistě bumanní, dobrovolné a nikoliv zištné;
j) zakládati odbočky a skupiny a různé odbory dle
práce, odbor žen, řečnické, dramatické, tělocvičné, li
terární atd.; k), |) zůstává, přidáno m) zakládati děl
nické útulny, učenické besídky, spolky pro etavění
laciných dělnických domků, dražstva výrobní, prodejní
a nákopní.

S 4. zůstává aš — v místech však, kde jest zří
zenamístníodbočkau předetevenstvatéže© odpadá;
ad 2) zůstává, ad 3) zůstává, S 5. zůstává, $ 6. do
datek: Člen přispívající může obdršeti též podporu
nemocenskou. pakli o ni žádá. 8 7., 8., 9., 10, zůstává,
8 11. dodatek: a 4 nábradníků. Od $ 12. až 37. vše
zůstává. S 38. dodatek: vzdálená odbočka může ze
sídla Sdrušení sobě delegáta zvoliti k vůli úspoře
cestovného, by ji ve valné hromadě zastupoval. $ 89.
a 40. zůstává.

8 41. Všecky úřady jsou čestné, tadíš i bez
platné, toliko tejemník ústřední (i odborů dle práce)
jest sa svou fankci bonorován. Členové ústředního vý

boru, jakož i dozorčí rady a delegáti k valné hromadě
vyslaní dostávají náhradu cestovného i za případný
promeškaný čas práce. V případě, že by agenda Sdru
žení příliš vzrostla, můše ústřední výbor ustanoviti
zvláštního úředníka. :

8 42. a 43.Fzůstává.
8 44. Zraší-li se Sdražení, veškeré jeho jmění

připadne na dobročinné podniky ve prospěch českého
dělného lidu křesťanského v Čechách. Na které, a jak
ne mesi ně rozdělí, rozhodnou většinou blasů osoby,
které v posledním předetavenstvu ústředním a dozorčí
radě zasedaly. Svolá je k tomu nejstarší s nich

k A
MY“Právě tiskem vyšly "UN

GCOMMEMORATIONES

ČONSUETZ
pro kněze diócese královéhradecké

vytištěné v úpravě a písmem přesně dle
nejnovějších vydání brevíře římekého.

Mezera pro připsání zvláštní commemo
race pohodlně upravena. — Papír psací.

1 výtisk za 15 h (bezporte) 4 kusy (pro4 díly brovíře) za 55 bh;8 kusů (pro 2
pány) za 1 K, 12 kusů za K 145.

(MG*>Pro dobu postní
nabízíme

Křížová cesta
Pána našeho Jeňíše Krista.

Z pramenů českých| Kratší předešléZL mí| „n
u katol. podáv

Antonín Kaši Aegidia Jaise.
farář v Chlenech. Stran 20—8'.

= om n —| © ena léh.
50 kusůpo 14 h, | Přivětším množství
100 kusů po 12 h. přiměřená sleva.

Blskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

75

Zubní lékař

MIDP. D.Aral
ordinuje od 8—4 bh.

AMradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.ROK

Nábytek na splátky
bes S roba aakladynáb dodává

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradee Králové.

o Velký výběr
alatých a stříbr,
úkvostů, svatob.

„ kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporačuje - - 

IZočárekl;
(4, zv, SALZBURKÁ)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

Nové kočáry nejnovější soustavy
Wap“ stále na skladě. "JB

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest mi umož

něnozasýlatiza poubýobnos .
A> 3 korun ii

1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papíru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnie.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicomi
v Jičíně (Čechy).
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I

dmserty se počítají [rvmě.
Obmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník IX.

Konverse státního dluhu.
(14) Jak známo, platil stát ze svých

dložních úpisů 42 proc., tedy více než většina
ústavů peněžních a než ta která země sama.
Ve válce anglicko burské byla poptávka po
hotových penězích čilejší a úroková míra
stoupla až na 6 procent. Válka skončena,
v stavbě velkých podniků elektrotechnických
a železářských se ustalo, ježto jich je již tolik,
že novým firmám téžko konkurovati se sta
rými, míra úroková klesá, což se jeví hlavně
živou poptávkou po státních a zemských pa

prech. jež znamenají dnes všeobecně nad pari.uto doba má stát náš sa vhodoou, aby snížil
úrok ze 42 proc. na 4 proc., ba jak někteří
obtějí, i pod 4 proc. ze svých dluhopisů, jež

obnášejí pe miliard. Tím ovšem kapitalistéutrpí, čehož netřeba v zájmu veřejném lito
vati, ježto se kapitál beztoho vymykal spra
vedlivému zdanění při tak zv. dani osobní,
přiznav jen částečně kapitálovéhodnoty. Vedle
toho je dobře 30 procent státních dlubopisů
v cizině uložených, kam asi orgánové pro vy
měřování osobní daně z příjmů nemohou, k př.
v anglické bance a j. Rozhodně dobrodiním
však bude konverse pro naše průmyslnictvo,
obchodnictvo, zvlášť ale rolgictvo, jebož hy
poteční úvěr nebyl v žádnémpoměra8čistým
výnosem polí. Spíše může v drahých našich
záložnách zaplatiti 6 procent obchodník, jenž
svůj peníz do roka několikrát obrátí, než

rolník, jenž jej obrátí jen ve žních a jenž přiláci obilí a drahotě výrobních sil není věru
s to, aby hospodařil s čistými 6 proc., zvlášt
v krajinách horských, kde půda je Špatná a

Proto příčinou hypotekárního zadlažení po
slední doby byly i naše spořitelny a záložny.
jež ztratily brzy s očí svůj humanní účel,

měnivše se v ústavy spekulační a výdělkové.
poslední době snížila se sice úroková míra,

us to však klesly ceny obilí o jednou tolik,

FEUILLETON.
Psavé stoleti.

Píše J. S—s.

Kamkoliv vkročíš, všude uvidíš plno popsa
ného nebo potištěného papíru. Vždyť konečně k
umění psacímu stačí tři prsty pravé ruky; rozum,
přemýšlení, to jsou u mnohých moderních pisa
telů věci vedlejší. Proč se tedy v tomto snadném
umění necvičiti? Často zcels nuzný a odstrčený
človíček si pomobl peremk většíslávé než některý
mocný král svým zlatým žezlem. „Jestliže mohli
jiní, proč pak ty ne, Augustine?«, pomyslí si mo
derní mladík a píše také; jest ostatně rozhodně
přesvědčen, že se v jeho duchu něco velikého
skrývá, něco tak velikého, jako v málokterém člo
věku. Jest ovšem při tom obyčejně ta maličká
nesnáz, že to »něco velikéhos pořád se jen skrývá
a stále se to nechce objeviti venku, aby to svou
nádherou veřejnost oslnilo. Mladičký pisatel nutí
sto něco« s nadlidakou námahou ne papír, ale
ruka čmárá pořád jen o malichernostech. Rozu
mnější lidé mu třebus řeknou, aby ss raději chopil
práce jiné. Ale kandidát nesmrtelného jména jest
pevně přesvědčen, že to sněco geniálního« přece
v některém zapadlém koutě jeho nitra vězí. Ještě
na to sice ani sám nepřišel, ale to nic nevadí;
vždyť Kolumbus taky Ameriku neviděl, nikdy o
ní neslyšel a přeceo její existenci nepochyboval, přece
ji objevi A proto je dobře zatím se cvičit, psát
o přítrž, až se oslňující diamant konečně v plné
záři objeví. A tak slastná naděje rozehřívá srdéčko
k novým a novým pokusům, třebas by rukopisy
Častěji vandrovaly do redakčního koše než do ruky
sazečovy.

Blahoslavený, koho ©naděje ©neopouští!
Máme již sice literátů celé regimenty, ale jejich
řady přece ještě hvustnou přílivem nových a no
vých literárních praktikantů. Teď přece každý mla
díček mnoho ví, s tu by bylo velkou škodou, sno
hříchem na národu páchaným a nevlasteneckou

tak že naprosto není možno, aby hospodářství,
není-li blíže většího města, kde se hospodářské
výrobky lépe zpeněží, neslo úrok, jež ústavy

peněžní žádají, následkem čehož přestává rolníkýti pánem své renty a stává 8e nádenníkem
na své hroudě.

Poměrně vysoká úroková míra ležela
dlouho jako můra na našem zemědělství a
bypoteční banky byly by, majíce hlavně s hy
potečním úvěrem co dělati, dávno již a rády
snížily úrok, kdyby to ve svém poměra učinily
peněžní ústavy jiné. Je to nepatrný obnos, oč
úroková míra novou konversí klesne, ale zna
menáto pro veškerý peněžní obrat mnoho. Že
stát volí zrovoa doba nynější, vyplývá z věci
samé, t. j. z peněžních kursů samotných a
dojde-li na jaře k válce, bude poptávka po
penězích větší, papíry klesnou, ale konverse
zůstane.

Že by přišel finanční ministr do rozpaků
s výplatou kapitálu zpět, to se nepodobá; to
si mohou snad dovoliti majitelé rakoaských
rent v cizině žijící, jak učinili r. 1893a 1894,
ale my? Kam bychom s penězi šli? Avšak i
ta je postaráno; bude vydána 3*/,9/„nírenta se
státním zaračením, že úroková míra její nesmí
do 10 let býti snížena — tedy jako hotové
peníze.

Velká část obligac je uložena v nadacích,
sirotčícha dobročinnýchfondecha tyto papíry
má stát ve svých rakou a jsem zvědav, co by
mi asi odpověděli, kdybych jako farář a zá
dušní účetní učinil návrh na uložení kostelního
jmění v jiných papírech, k. př. dlažních
úpisech zemské banky.

Čtenáře „Obnovy“, kteří jsou většinou
duchovními benefioiáty, aneb jimi budou, ne
můžeme novou konversí potěšiti, ježto všickni,
kdo berou úroky ze státních papírů jako část

svých příjmů, badou o něco zkrácení a poněvadž dle nejnovějšího kongravvého zákona
jsou příjmy z nadao vyloučeny z příjmů fas
sovních, nesmíme ani pokus učiniti, bychom—————2"
nedbalostí, kdyby každý se svou troškou do mlýna
neběžel; vždyť by byl mrakem bez deště a sten
ubobý český lida by bez jeho pomoci a varov
ného hlasu mohl hroznou zkázu utrpěti.

Některému gymnasistovi bylo již delší čas
těsno ve školní škamně, Ten, v jehož hlavě tolik
stkvělých myšlének a plánů k majestátnímu vzletu
se chystá. má poslouchati obmezeného professora|
Často ho skoro tísní vědomí, že má větší důvtip
než jeho učitel, Ale když už jest desetkrát mou
dřejší než starý jeho vychovatel, musí přece již
z úcty k sobě a z lásko k lidstvu vůbec své
obrovské vlohy svérázně a sainostatné uplatniti.
Při nejbližší příležitosti tento »vyvolený mezi
všemi= dá professoru cítiti svou duševní převsbu
zcela nepokrytě; dokáže mu, že již mentorování
nepotřebuje, jsa již zralým mužem. A je to taky
na něm vidět; nosí skřipec,dlouhé kudrnaté vlasy
a vyšlapuje si sebevédoměji než pan oficír. Že
má pod nosem teprve nepatrné chmýří, to nic
vážnosti jeho neubírá, poněvadž dovede stařecky,
důležitě chmuřit čelo, při hovoru ohrnovat spod
ní ret a protahovat levý koutek úst. Pověsí na
hřebík to učení, které stejně jeho mohutný, své
rázný vzlet duševní zdržovalo; dá se k žurna
listice, kde může svým vznešeným citům dáti nej
volnější průchod. Teď se posadí na učitelskou a
soudcovskou stolici sám; počne kritisovati a vy
šetřovati a pak běda takovému obmezenému člo
věku, který by byl vůbec s něčím spokojen|
Obuvník odhodí kapyto a začne také zkoušet své
štěstí v péře, malíř pokojů zamění rád putyaku
s barvou zá kalsmář a začne čmárst místo po
stěnách po pepíru; krejčí přestene píchat jehlou do
sukna, aby mohl píchat pérem do svých bližních,
kupecký mládenec praští vážkami, zvčne psát a
místo pepře prodává prostřednictvím tisku své
rozumy. Čím pak by byl Hans Sachs, Schliemann,
čím byl spočátku náš Ign. Hermann, a ruský
Maxim Gorki? Byli to vesměs nestudovaní pro
letéři a hle jsk slavnými pro své péro učinění
jsou! Proč tedy nepodati slávě ruku? Smělým
stěstěna přeje. A tak spotřeba papíru tak úžasně

schodek dostali do fassovního vydání. Rovněž
utrpí kostely, jichž vydání s všeobecnou dra
hotou neklesá,spíše stoupá; utrpí i ostatní. per
cipienti nadačních úroků. Též zádušní účetní
nechť se těší! Všecky obligace musí býti pře
počítány a obnosy percipientů dle novýchúroků
rozpočteny.

A ještě avě věci jsou, na něž žádný
řečník ve Vídni neopozornil. Když roku 1893
provedena byla konverse, dostaly to do raky
bankovní závody a vydělaly statisíce. Nešlo
by to tentokrát bez nich? Dále: Nebylo by
lépe, aby stát výtěžku konverse užil k účelům
hospodářským, než k. př. na kanony a nemohli
by pp. poslanci učiniti přímý dotaz na pana
ministra financí, jak užije získaných obnosů?

A konečně naše obchodní bilance je aktivní,
t. j. my dostáváme z ciziny více za své vý
robky, než platíme. A přec je náš státní dlah
jeden z největších a to je právě příčinou, že
přes aktivní bilanci chudneme proto, že
ohromné sumy platíme na kupony do ciziny,
čili jinak, že neopatřajeme si půjčka venkoncem
doma, nýbrž obracíme se pro ni jinam, své
pak kapitály ukládáme oa nižší úrok v angli
cké bance a j. Anglie s Francií skoupí státní
dlohopisy doma, doma zůstane i úrok. Leroy
Beaulien, národní bospodář francouzský, počítá,
že Francie dostává -na 1 miliardu ve způsobu
cizích kuponů a to nejvíce z Rakouska. I to
stojí v době konverse za uvážení.

Obrana.
(8)Všellees. Žijeme v době t. zv. individua

alismu. Nechat všade noplatnit osoba, popřát
ji rozvití všech sil, ničím ji neobmezovat. Tak
se tomu nějak rozamí. Ovšem bylo by to velmi
hozké, kdyby ten individualismns se pohybo
val v mezích právem i mravem vymměřených
a kdyby nezasahoval do práv jiných osob.————-————————
stoupá, že nyní továrny zvyšují ceny. Za to klesá
rychle cena papíru potištěného, poněvadž o ten
není nikde nouze — ani v tratikách a hokynář
ských krámcích — a poněvadž jest potištěn oby
čejně ledajakým povídáním. Kdo už se nemůže
vyživit ničím, komu nejde řemeslo od ruky, kdo
nemůže zdolst maturitu, počne vzdělávat a vycho
vávat národ, poučnébušiti do těch, kteří pro své
schopnosti u pro svou píli měli se svou existencí
lepší štěstí. Vždyť k žurnalistice není potřebí sklá
dati žádných zkoušek, k tomu se vyžeduje jen
trochu kuráže a chuti ku kritisování, A tak často
dušičky zcela malicherné postaví se v popředí ná
roda a prostřednictvím tisku hovoří k tisícům a
— poučují. Vždyť není trpělivějšího druha nad
Papír; ten snese bez odmluvy náklad největších
nesmyslův.

Žurnalista povolaný, vzdělaný spráskne ru
kama, když vidí, kdo se všecko hlásí za jeho
kollegu. Mizí mu půda pod nohama a přes všecku
píli topí se jeho dobré snahy a často i jeho exis
tence v záplavě cizího papíru. Jeho hlas zaniká
v chaotickém pokřiku jiných taky- žurnalistů,
Vždyťnyní drzost imponuje víc než pravá vzdělanost.
Veliký počet krajinských listů se ještě stále roz
množuje často z té příčiny, že některá neuznaná
sosvícená« veličina se neměla právě čeho chopit.
Rozhodují ovšem také jiné, pro národ veledůle
žité příčiny. Ostrostřelci vzplanou záštím proti
místním hasičům nebo sokolům u náósledek toho
— založení místního časopisu. Strana protivná
odpoví založením listu vlastního. Městská rada
trpí nájezdy nespokojenců a proto — rychle se
žene nějakého člověka, který by mezi protivafky
metal papírové grenáty. Kolik opravdu svobodných
náhledů takový třeba sebe více »svobodomyslný«
redaktor může v časopise takto založeném pro
nésti, to si může každý na prstech vypočítat. A
čím více pastí políknuto na pravou svobodu, tím
více se přispívá k národním hádkám; číselný
vzrůst krajinských listů podporuje osobní tahanice
na úkor bleha veřejného, odvrací pozornost od
věcí obecně důležitých, zaměstnávaje čtenářstvo



ní přece podmínkou společenského životalidského jest, aby kdož vněm účastenství má,
zachoval se k ostatním podle určitých pravi
del závazných. Ještě však hůře jest, jestliže
individualismus rušivě zasahá do všelidvkých
statků náboženských a mravních, což stává se
pomalu zjevem pravidelným. Takový individa
alismus pak není ničím odůvodněn, leč zlobou,
jednostranností u pouhým osobním názorem.
Toho druha individualism pěstají nejvíce děl
níci sociálně demokratičtí i národní. „Zpověď,

řijímání jest vynálezem lidským“, houkne si
ečník na schůzi. A proč by si nehonkl ?Vždyť

mu zatleská dav nevzdělaných i některých
vzdělaných. A tu musíme říci, že taková opo
dice náboženská jest nejosobnější názor beze
všeho theologického proniknatí věci,bez jakého
koli širšího rozhledu v otázkách všeobecnějších
a bez jakéhokoli úsudka o výsledcích, které,
bude-li amožněna i dále podobná mluva o ná
boženství, zničí všelikou mravnost — základ
to spořádané lidské společnosti, státu, autority
úřadů. V tom jest nerozlučitelná epojítost psy
chologická, které nepozorují jen duševní slepci.

„Lidé jsou již dnes všenmělci a vševědci.
Autorita v jednom vlastním obora chca roz
hodovat v oboru jinéma jí cizím. Strojník
neb řemeslník může býti rozhlášeným mistrem
ve své věci, ale každý advokát by rozhodně
protestoval, aby se proti paragrafům zákona
dokládal zákony mechaniky, neb kdyby krejčí
původními střihy poučoval advokáta o tom,
co jest proces. Odborník se naučí dobře svému,

. ostatní zná neúplně.
A že žurnalistika liberální všech odstínů

řeší hravě otázky náboženské, o nichž největší
-duchové vždy s úctou mlavili, jest známo
všeobecně. Ta žurnalistika, která nezná pojmů
sobě nejbližších a nejčastěji vyslovovanýchl
Nedávno „Nár. Listy“ popadly se do křížku
8 „Časem“ o konstitaci a ústavě. „Čas“ ironi
soval „Nár. Listy“ radou, aby si zjednaly uči
tele, jenž by jiro vysvětlil, že ústava a kon
stituce není totéž. „Národní Listy“ však misto
aby se opatrně poučily, neopatrně si vyjely,

Herosnem. Jest to podívaná, že i my, jako.
list „klerikální“, musíme „Nár. Listy“ poučovat.

stava jest pojem uadřazený, konstituce
jest zvláštní forma ústavy. U Římanů byla
ústava královská, repablikánská, ústava prin
cipátu a absolatné monarchie, a přece nebylo
tam konstitace, leč že bychom chtěli v jistém
smysle nazývat konstitucí hlasování v komiciích
a konciliu plebis. — Hrouda nemohouce pře
kročiti, opovažují se slézati výšiny náboženské
a filosofické.

Politický přehled,
í Poslanecká sněmovna zase pustila se do práce.

Dné 12. února schválena ve 2.i 3. čtení předloha

klepy nejmalichernějšími. Čím víče toho potiště
ného papíru naše pošty expedují, tím jest s obec
ným blahem a národní vzájemností kůře. Otče
Guttenberku, kdybys byl tak věděl, k čemu všemu
tisk bude sloužit, jak by se ti bylo zle umíralo!

Teď se vyrovnávají všemožné spory, hádky
výbradně soubojem papírovým. Zurnalisté mají
takové hádavé články rádi, poněvadž to dělá mezi
škodolibými lidmi jejich listu reklamu. A k vůli
kšeftu se již hoví spodním vášním davů; žurna
lista, který by měl vzdělávatia vésti své Čtenářstvo
k zářivým ideálům, dělá bez dlouhých rozpaků
povolnébo sluhr všeljakým choutkám čtenářstva,
přispívaje k zmohutnění špatnějších vlastností jeho,
Jen když se podporuje »literaturale Teď už zá
slubou nejrůznějších literátů to vypadá tak, jako
by neliterární člověčenstvo žilo jen proto, aby
bylo o čem psát. Venkovský člověk učiní dva
kroky z chalupy a už má za zády dva literáty,
kteří sebevědomě lupou svého zkumu a vkusu
sledují každý jeho krok; pytvají a analisují ve
své duševní laboratoři každé jeho hnutí. Vidí
v něm vhodnou učební pomůcku literární; nic
víc, nic míň. Kdyby takový rolník věděl, proč
vlastně mnohý pán z města 'tolik si ho všímá,
snad by se po ném ohnal a řekl by, aby se uchý
lil se svými studiemi někam jinám; on že mu
komedianta k vůli jeho psaní dělati nebude. Spi
sovatel prohrabává se nemilosrdně srdcem i ledvím
tekové literární oběti; při tom jest pevněpřesvěd
čen, že se mu povahová disgnosa co nejlíp poda
řila a hned shání papír a inkoust, aby svou dů
ležitou studii učinil nesmrtelnou. Ale zatím třebas
ani neví, že se sta! sám předmětem důkladnější
studie než je sám. Štěstí ještě, že vtipné poznámky
venkovana o své osobě neslyší; ty by se třebas
hodily spíš na papír než studie jeho. Kdyby tak
slyšel, jak břitce dovede i nesečtělý venkovan
kritisovati jeho povýšenou mluvu, jeho blaho
sklonné, vypočítevé úsměvy|

Páni spisovatelé si ostatní lidstvo představují
jako armádu, která je zde jen proto, aby před
jejich zraky defilovala a prohlídce se podrobovala,
aby bylo dosti látky k popsání papíru,

Jest nutnou vécí, aby se dělo na světě plno

'o konversi jednotného státního dluhu. Pokud se
týče míry úrokové, chtěl micistr financí, aby sně
movna schválila 3"/“,ní konversi. Proti tomu po
vstala oposice, jež se rozhodla pro kofversi 4%,
ní. Vláda tedy poražena. Pro vládu hlasovali pouze
Poláci a hr. Stůrgkh. Na to vyřízena i předloha
a protestování směnek. Panská sněmovna pak dne
16. února schvalila od posl. sněmovny vyřízenou
tuto předlohu «ládní o konversi. Dne 13. února vyří
dila posl. sněmovna v prvním čtení vládní před
lobu o změně zákona tiskového, jež odkázána 48
člennému výboru tiskovému.

Tento týden na denním pořádku je předloha
branná, která zase rozčiluje myslí všech. Ač důle
žitou jest jednání o této předloze, přece jí někteří
poslanci nevěnují příliš pozornosti. Na př. 13.
února zamítnuta byla 10 proti 8 blasům v bran
ném výboru resoluce posl. dr. Stojena, v níž se
žádá, aby na povolávacích lístcích vedle němčiny
užívalo se také jazyka mateřského. Scházeli tu 3
mladočeští poslanci, kteří by byli pro návrh roz
hodli. Dne 17. února zahájeno bylo za značného
rozruchu druhé čtení branné předlohy, k němuž
se přihlásilo přes 100 řečníků. Z české strany
zvlášť ostře a přesvědčivě mluvil posl. dr. Herold.
Kolo polské usneslo se jednohlasné hlasovat pro
brannou předlohu. Klub čes. poslanců na říšské radě
usnesl se hlasovati ve druhém čtení proti branné
předloze. — Páni poslanci mají býti snad ponuk=
nuti k povolnosti vládě milé návrhem, podsným
ve sněmovním výboru pro zménu jednacího řádu,

roční plat. Dle nébo měli by poslanci platu 7000
K, předseda 36 000 K a místopředsedové po 24.000
K. K tomu je peněz dost!

V uherské poslanecké sněmovně obstrukce
menšiny proti branné předloze nabývá stále vět
šího rozsahu. :

Ruská a rakouská vláda dohodly se o ná
vrzích na zlepšení správy v evropském Turecku.
Požadavky tyto budou prý předloženy Portě v
nejbližších dnech. Bulharská vláda.k nátlaku vel
mocí dala zatknouti v Sofii předsednictvo mace
donského výboru, ale zároveň poslala na hranice
silný vojenský kordon. Činnost povstaleckých tlup
se v Macedonii organisuje; Turecko pak posílá tem

pravou metlou..

besovy jest vzíti sv. Stolici všecko právo jmeno
vání nových biskupů.

Následkem dobodnutí Spojenými státy spro
středkovaného bylo obklíčení pobřeží venezuelského
zrušeno. Tím i zanikla revoluce ve Venezuele.

Z Lična. Národní katolická jednota v Ličně
konala měsíční echůzi dne 15. t m. Přednášel dp.
farář F. Audrlický = Černikovic o pokroku a poně
vadě mluvil žívě a přesvědčivě, zalíbil 6e všem a

—=
neštěstí, poněvadž by se literáti neměli čím bavit.
Co zamilovaných srdéček krvácí, aby se srdce
spisovatelovo potěšilo! Kdyby bylo míň požárů,
válek, úrazů, vražd, co by si spisovatelstvo po
čalo! Jaký byl pamlsek pro žurnalisty, když se
počalo zde v Hradci rozhodovati o osudu vraha
Jaroše| Každé sousto, které tento neobyčejnýmuž
do úst dával, bylo žurnalisty počítáno. Na každý
jeho šňupeček obracen pilný zřetel.Dlouhé sloupce
časopisů byly svědectvím, že žurnalistům více
záleží na každém dechu toho znamenitého muže
než na celém životě některého vynikajícího stát
níka nebo básníka. Proč jen budrý a málo vy
počítavý Jaroš nežádal za tu zábavu žurnalistům
připravenou slušný bonorář! ©Zasloužil by si ho.
Jako by ten človék projiného neučinil tak velko
lepou vraždu a tak zajímavé krádeže, než aby
se klidnější bladiny živořící literatury poněkud
rozvlnilyl A v duši žurnalistů vřelo při tom
všem osvícené přání: Jen houšť, jen houšť, aby
nám. péra nerezavěla; ať žijí Jidé A la Jaroš!

Někde se stane něco zajímavého. Hned jest

censtvo samo úsilně podporuje psací horečku.
Někdo by třebas odpíral, aby tam a tam byla
schůze; ale zmlkne, vzpomenedi si jen, že se o
ní bude psáti. Nékomu by ani nenapadlo skočiti
do Vltavy; ale jest v Praze, v středisku naší žur
nelistiky, která oa nějaké neštěstí lačně Čeká a
proto jen do chladných vln! Nezapomene před
tím napsat tklivé psaní a pak může být jist, že
ho žurnalistika za tak velkolepý čin, ta tak zna
menitou podporu českého písemnictví srdečně
polituje. A to není k zabození. Nejlíp a nejlehčím
způsobem si zachovají v dějinách- veliké jméno
mezinárodní anarchisté, Jen stisknou kohoutek
revolveru a již jejich jméno letí od úst k ústům
v celém světě, již žurnalisté dloubými člénky
vzdávají jim bold, připojujíce jejich podobizny.
Rozumí se, že papírové vavříny nedají jiným
individuím spát s proto se snaží o podobné »re
kovné činy.«

Poslanci si sice přílišnou práci v parlementě
nedají; mnohému by ani docela nenepadlo
k prázdným stěnám snémovny hovořiti. Ale když

přéli bychom cí častěji bo poelbchnouti. Třemí selo

vými ěč je přednesli J. Johlička, Fr. Kopeekýa Jos. yle schůze skončena a četní účastníci
rogcháséli se © vědomím, še se toho večera v kato
lioké jednotě mile pobavili a poučili. — Příští sebůzo
bude jistě sase tak četně navětívena. Horlívým.našim
přísnivcům a přátelům: Zdař Béh!

Z Vamberka. Křesť.kat. sociélní spolek
Svorgost pořádal v neděli dne 16, t. m. schůzi vhostinci
p. J. Frydrycba v Zářečí, při míš jednatel promlavil
o papetství. Týž spolek bade dne 1. března opět o
4. hb. odp. pořádatí scbůzi, při níž promlaví o křest.
sosialísmu p. V. Myslivec, redaktor s Praby.

Z Červemých Peček. Čilý zdejšípolitický
klab pořádal dce 8. února obvyklou měsíční schůzi
spojeuoe s přednáškou o Karlu IV., Otci vlasti, Přes
velice nepříznivé počesí rešel se slušný počet členů,
kteří naslouchatí delší řeči o zlaté době semé České
s ospjstou pozorností až do konce. Další činnosti
Zdař Bůh!

Z Kněžic m Městec Králové. Dne23.
t. m. oslaveno budepapežské jabileum + místnostech
spolkových přednáškos „o významupapešatví“ kterou
prosloví vp. J. Sahula s Hradce Králové. Schůze bude
veřejná.

. Z Lemnice m. P. Katolickéjednotakonala
dne 18. ledna výroční valnou hromadu, kterou 22
hájil předseda dp. Fr Kníšek. Dle jednatelské správy
p. J. Kozáka bylo v minalém roce 11 schůzí výbo
rových a 8 členských. První schůse konána 10.února
s přednáškou p. V. Myslivce s Praby o křesťanském
socialisma.“ Dne 31. břesna přednášel předseda dp.
Fr. Kníšek o práci a zábavě. Při této schůzi sehráno
bylo „Sedm posledních slov Krista Pána“ od Haidna.
Dne 4. května přednášel p. Ant. Pochmon z Hradce
Králové o povinnostechobčanů k obci. Dne 3. srpna

p. J. Kousal, farář se Mříčné, o své cestě

do Palestiny. Dne 28, sáří odbývána byla schůze nřed

nášel p. K. Karásek ze Studence o Českém státním
práva a dp. Fr. Kníškem sestaven tívý obraz, před
starající „hold českého národa av. Václavu.“ Dne 16.
října přednášel jednatel p. Jos. Kozák o bitvě na Bílé
Hoře, a p. předseda promluvil o Svatováclavské
záložně. Dne26. listopadu přednášel dp. J. Kousal,
farář ze Mříčné, o Kaira v Egyptě. Dne 26. prosince
přednášel vip. Jar. Dlouhý zeŠemil o nepřátelích děl
nictva. Mimo to provedeny 2scénys vánočníhry „Na
rození Páně“ se zpěvy a šivým obrazem. Jelikoš
záslahou p. předsedy podařilo se jednotě naší poříditi
si spolkové jeviště, přikročeno 38.srpna ku sehrání
jednoaktovky „Prodaná láska.“ Pokus úplně se zdařil
s sábavní odbor provedl na to 7. srpna se zdarem
Mikolášskou sábavu. Zvláštností naší první Mikaláš
ské zábavy bylo, že při ní učinkoval koncertista na
fletnu dp. Ant. Boháč, jehož umělecká hra dodala zá
bavě naší pravého leska. Dp. Jos. Kniesovi sluší vsdáti
srdečný dík za Inskavé nacvičení a doprovázení ma
pianě. — Dne 24. srpna súčastnila se jednota naše
26 členy sjezdu Českoslovanakých katolíků v Hradci
Král. i při jiných příležitostech veřejně vystapujíc.
Jednota naše čítá 101 členů činných, 14 přispívajících,
a 76 členů ženského odboru. Následovaly volby fan
kcionářů a zvoleni následující pp.: za předsedu dp.
Fr. Knížek, za místopředsedu p. V. Rada, pilnikář,ze
jednatelé p. Jos. Kozák, za pokladníka p. Jan Mikule.
Dámský odbor zvolil sobě za protektorku paní Berta————————————--|
takový poslanec vidí houfy lačných stenografů,
aspoň jim do péra něco nadiktuje — a jeho sláva
jest zachráněna, třeba ví, že to všecko pro pars
lament nemá významu.Čtenářstvo -pak jest pře
svědčeno, že ta řeč působila velkolepě.

A tak už pomalu opravdu žijí jední lidé
blavně proto, aby psali a druzí, aby bylo o čem
psát. A pišících.jest stále víc, takže, půjde-li to
takble dál, bude celý svět jednou velikou redakcí.
Jen je při tom chyba ta, že záplava nejrůznějších
knih a časopisů mate každého tolik, že i přes
nejlepší vůlí zhbltá plno literárních braků než se
dostane ku knize skutečně cenné. Psavá horečka
takto spíš pravé vzdělání zdržuje než podporuje,
poněvadž skutečně vzdělavací kniba jest obklopena
hradbou tolika bezcenných sester, že po ní musí
pátrati vzdělání chtivý jako po perle v kupě
písku. Ale nic plstno; podle rozumu monoba
moderních lidí jest přece jen záplava potištěného
papíru znakem pokroku a proto nutno literaturu
podporovati ze všech sil. Proto nutno žurnalistům
všemož. ou podporou vycházeti vstříc. Předně od
bírejme časopisy, pokud kapsa stačí; provádějme
neobvyklé věci, mučme se něčím a žurnalistům
své trápení (zvláště je-li zajímavé) sdělujme, pa
matujme, že jsme zde na světě hlavně proto, aby
bylo o čem psát; bádejme se, tvořme nesvorné
strany a tím zvláčíme nejlíp půdu pro vzrůst
nových časopisů. Nešetřme úzkostlivě svůj oblek,
ale trhejme jej rychle, poněvadž bude pak laci
nější papír na psaní. Mnohá dáma, která se každý
měsíc stkvěje v nových šatech, ani neví, jak
častým odkládáním šatstva podporuje láci papíru.
Ovšem ještě více pssvou horečku podporu i samy
moderní továrny módních látek; ty hotoví látky
tak pevné, že se v čase nejkratším musí poslati
k přeměně na papír. Jest tedy potřebí, aby se
hotovily látky ještě chatrnější a pak bude mít li.teraturapravýráj. P

Pokud tolik časopisů nebylo, žili sic lidé
svorněji a spokojeněji; ale co platno! Nynější
doba má požadavky jiné, miluje pokrok — a
proto není dovoleno mobutnému vzletu moderní
literatury peruti podvazovati, třebasby so tak stá
valo století psavé stoletím psím.



Mastných, ředitelkus). Bar. jk
a. tan Mikalorou. ' Dioshou,mjednat "I

Z Hreneva. Dne 25. ledna t. r. konal „Pod
půraý a vzdělávací apolek křesť.-sociélníchšos a dívek
v Hronově“ 4. řádnou valnou hromadu v místnostech
spolkových. Schůsi sehájil předseda modlitbou. Vspo
menol úvláště dvou událostí, které v poslední době

„sasáhlyrašivědo spolkového života a činnost ve spolcích
oehromily; totiš pohroma ve Sv.-václavaké zsáložně,
kterou nepřátelé bese všeho práva a spravedlnosti při
čítejí na vrub všem. kněžím, hászejíce blátem potapy

ro jednotlivce po všech, jenom aby mobli s této ne
blabé události vytloakati kapitál pro své vlastní zájmy;

psk předčasná smrt velikého biskupa a organisatora
spolkového života katolického Ednarda Jana Brynycha.
Pohromy tyto mají však tím více semknouti věrné ka
tolíky a vsprašiti k novému givotu. Ze epráv jedno
tlivých fankcionářek uvádíme věci hlavní. Uplynalého
roku konáno 11 schůzí výborových, 5 měsíčních, při
nicbě přednášel: předseda (,O mrtvé race“, ;O významu
mistra Jana Husa“), sl. Josefa Prouzova („0 důleši
tosti náboženství zvláště v šívotě rodinném“), dp. Al.
Dostál z Nového Města p. M. („Upomínky z cest do
Říma“), pořádány byly 4 zábavné večírky, jeden spol
kový ples a sehrán byl divadelní kue: „Obraz Panny
Marie“. V tom Čase odebraly se též na věčnost dvé
horlivé členky: ol. Marie Vajsarora a pí. Anna Hla
váčková, které deputace členek doprovodila k posled

v Praze, dne 24. srpna 13ti členkami na ujezdu kato
Jiků v Hradci Králové. Několik členek vdúčastnilo se
též plesa a divadelního představení sesterského spolka
v Červeném Kostelci V době vánoční poděleno bylo
-55 chudých dítek šatstvem v obnosn asi 160 koran,
4 nichž asi za 100 koran zakoupeno bylo látek od
„Vzájemnosti“. Nemocenský foad obnáší 300 koran a
9 pokladně nalerá se 42 K 76 h. Spolková hnihovna
čítá 246 vázaných knih, jest si však přáti, by více
byly vypůjčovány a čteny. Spolek odebírá „Čechii“,
„Rodinsé vychování“, mimo to jednotlivě odebírají
členky svůj orgán „Českou ženu“ (30 ex) a „Kříž a
Maria“ (60 ex.) Ph konaných nových volbách zvoleny
do výboru a za fankcionářky až na nepatrné změny
všecky -členky z období předešlého. Další činnosti:
„Ždař Báh!“

Zprávymístníazkraje,
Zprávy dlecésní. Vyznamenánijson:

p- Vine. Novotný, rytířřádu Frant. Josefa, čestný ka
novník, čestný konsist. rada, bisk. vikář a děkan v
Dolní Krupé, jmenován skutečným konsist. radou a
aassessorem; p. Antonín Vančura, bisk. sekretář, děkan
v Něm. Brodě, p. Bohusl. Neumann, katecheta a gymn.

profeesor v Něm. Brodě, p. Jos. Uhlíř, farář ve Skarově, jmenováni bisk. notány; p. Jau Ráček, farář
v Heralci, p. Josef Bříza, farář v Habrech, p. Ant.
Janáček, farář v Pohledu, jmenování děkany. Expo
sitorium camonicale obdešeli: p. Vinc.Jůzi, vik.:
sekretář, farář v Libici, p. Jos. Rami, farář v České

Bělé, P Frant. Koten, farář vČachotíně, p. Vinc. Laštovička,farář v Chotěboři. Farní synodalie: p.
Josef Forman, katecheta škol měšť. v Chotěboři, p. Al..
Culka,kooperator DolníKrupé. stanoveni jsoa:
p. Vojt. Brix, farář v Dittersbachu, za faráře do Králík,
p- Josef Hoka, kaplan v Pecce, za koop. do Žamberka,

. František Jirásko, kaplan v Borai, za kaplana do

kaplana do Bovně, p. Josef Kepl, gatímní katecheta
v Jaroměři, za kaplana do Něm. Bělé, p. Alex. No
votný, kaplan v Čermné, za kaplana do Pecky, p. Ant.
Wích, administrator, za kaplana v Králíkách. p. Jos.
Hlonek, kaplan Č. Třebovaký, za koop. do Limberka,
p. Karel Kučera, kaplsa v Limberku, za administr.
do Dittersbachn. Uprásdněné míuto: Dobrouč
Horní, Ditterabach, fara patr. téže obce; právo jme
nování náleží nejdp. biskapovi, od 4. února 1903,

Veschůzí městského zastupitelstva
dne 43. února 1903 učiněna tato usnesení: Městským
radním zvolen p. K. Aalonaek, Do technic. odbora a
kuratoria průmyslového musea svolen p. J. Šantrůček,
c. k. živ. inspektor. Pan náměstek Pilnáček zvolen do
c. k. okres. školní rady pro město místo + p. Vikt.
Weinhangata. Do povnostního odboru zvoleni pp. J.
Šantrůček a V. Ctibor, do požárního odboru p. Dr.
V.Dardík. Zástupcem nemocného kontrolola zastavárny
p. Jos Potříčka jmenován p. Arn. Dvořák. Stížnost
p. Ant. Sluky proti vyměření kanálové taxy z domu
čp. 161 a 152 byla zamítnuta. Žádosti c. k. okres.
inspekt. p. Al. Krčmáře za opravu předpisu stočného
s novostavby čp. 353 bylo vyhověno. Schváleno jme
nování p. JUDra. Frant. Zachovala definitivním uči
telem a p. Ot. Šimka saplujícím ačitelem obchodní
akademie. Schváleno bylo bezplatné propůjčení nových
místností pro veřejnou čítárnu v čp. 33. Při jednání
o žádosti p. Jiřího Malého za povolení k výčepu lí
hovin a sladkých vín nedosáhlo se většiny při dádném
s návrhů. Schválen nový stěhovací a vypovídací řád
pro město Hradec Král. Lesním praktikantem zvolen
p. Josef Tykal. Pí. Majerové, vdově po měst. polic.
strážníka, udělena měsíční podpora 24 K a na každé

dítko do 18. roku po 4 K, celkem 44 K měsíčně, Pí.
Jiráskové, vdově po atrážníku, mimo pohřeb. výloh,
jež hraseny též pí.Majerové, 150 K odbytného. Pan
Dr. Dardík přimlouval se za kontrolu mléka do města
přiváženého a zrušení některých nevěstinců. K žádosti
společenstva řezníků a uzenářů za některé změny v
jateč, řadě neneseno podati hejtmanství žádost sa ob
novení enkety v příčině poplatků jatečních.

Hadební večer v Adalbertiau. Pro
dukce cyrillské jednoty dovedou shromážditi ve dvo
raně Adalbertina značný počet posluchačstva, protoše
předvádějí všdy vybrané novinky s uměleckým poro
saměním. Také tentokráte hudební večer dne 16. února
pořádaný umožnil nám pokochati se pravýmiskvosty
ředníchnašich hudebních skladatelů Fibicha, Nováka,

Rornfka a Novotného. Pěvecký sbor řízený vp. víka
riatou Říbemimponoval přesnou intonací, dynamickým

odstíňováním a jistotou uůstupů. V solových foh '

podal výkon v pravdě emělecký si. No skáorníkovou balladou „Sbledáním“ a sl. Kolkánková
třemi solovými skladbami. Tíbe celého večera neu
nevným průvodem na klavír při všech sborech i 60
lových partiích nesl obdivuhodně dp. prof. Orel. Velmi
vděčně přijaty byly Gaalovy suity na české a ruské
planě, které na klavíru, harmoniu, houslích, viole a
cellu přednesli pp. Orel, Sekera, Jurkovič, Dr. Reyl a

Po sdařilém tomto «ečírka vzdán byl též
tribut velmoci masopestu něbolika ryčnými tanečky.:
9 úspěchem bndebního večera může býti cyrillské
jednota spokojena.

Ze Všeodborovrého sdružení « Hradci
Králové. Starosta p. Urban svolává ústřední výbor
k plenární schůzi na den 1. března do Adalbertina
v Hradci Králové, kde se o 9'/, bod. dopoledne bude
jednati o velmi důlešitém bodu. Členové dostavtež se
všichni. Schůze užšího výboru dne 14. února. Pří
tomní: Urbaa, Lněnička, Pochmon, Jenšorský, Zoubek,
Luštinec a tajemník Polák. — Dopis ze Sušice vyřízen
kladně. Dopie z Hor. Jelení vzat na vědomí, Dopis
z Ústí — záporně. Nemocenské podpory uděleny: Ant.

těpanskému v Sechovršicích 16 K. Nedvídkovi v M.
rmné 8 K. Ant. Matějkovi z Klatov 8 K. Šandarovi

v Sušici 16 K. Lad. Lněničkovi v Hradci Král. 8 K.
Anně Zoobkové v Hradci Králové 4 K. V nezaměst
nanosti: V. Královi v Hlinsku 3 K. Josefa Šalcovi
v Hlinsku 8 K. Al. Primasovi v Prase 4 K. Mimo
řádná podpora J. Morávkovi z Parníku 6 K. — Při
jatí členové. Sušice: V. Novák III. Plzeň: N. Čejka

Město: A. Ježková III., J. Škoda III. Třebechovice:
Fr. Luňák II. Přispívající členové: vdp. Fr. Dušánek
z Hor. Jelení III. a p. K. Jirka z Hlinska III. Nej
menovaný z Třebechovic daroval 1 K. — Pohlednice

»s podob. J. B. M. dr. Josefa Doubravy, nového biskupa
královéhradeckého vydány jsou Všeodb. sdružením. Ta
jemník J. Polák v Hradci Králové v Adalbertinu vy
fizuje objednávky za předem zaslaný obnos po 10 hb
ti ve známkách).

Ples jednoty katolických tovaryšů
bade pořádán v neděli dne 22. února b. r. 0 1/8,
večer. Vstupné z K. Zvaní jest skončeno, ale rekla
mace pozvánek přijímá dosud zvací výbor v „Adal
bertinu.“ Subskripce jest sice slabší nežli jiná leta,
ale není pochyby, že ples dám bude opětně tak zda
řilým jako jindy. Dosavadní plesy v Adalbertinu
v letošním masopastě pořádané čítaly na sta účastníků,

Měst.Kileperovo divadlo v Hradci
Králové. V neděli dne 22. února 1903 uspořádán
bude druhý velký koncert Emanuela Ondříčka za
laskavého spolnúčinkování Ladmily Javůrkové, kon
certní pěvkyně z Prahy, Leona Kestenberga, virtnosa
na klavír z Berlína, Karla Leitnera z Prahy a úplné
kapely c. a k. pěšího pluku č. 56. z Josefova. Diri
gent: Max. Heyda. Program: 1. Dr. Dvořák: Ouver
tura „Kde domov můj“ k dramatu „Jos. Kaj. Tyl.“
Přednese orkestr. 2. a) Dr. Dvořák: „Kéž duch můj
sám“; b) Bendl: „Opuštěná“; c) Laub: 1) „Výpověď“,
2) „Lubí sa mi“. Zapěje Lodmila Javůrková, u kla
víru Karel Leitner. 8. Brach: Houslový koncert G-mol
se závěrečnou kadencí Emanuela Ondříčka. Přednose

Saens: „Rhapsodie ď Auvergne“ pro klavír s průvo
dem orkestru. Přednese Leon Kestenberg. 5. V. Novák:
„$lovenské písně lidové “ Zapěje Ludmilu Javůrková,
u klavíru Karel Leitner. 6. vajkovakij: Onvertara
„Solenelle 1812“. Přednese orkeatr. 7. a) Smetana:
„Skočná“; b) Em. Ondříček: Variace na thema od Pa

geniniho. Přednese Em. Ondříček. Začátek v 7 hodinvečer.

Domovské právo v Hradci Králové
ve echůzi měst. sastupiteletva dne 13. února 1903
uděleno bylo těmto pt. osobám: J. Čáslavskému, Barb.
Čiháčkové, K. Dixovi, Fr. Javůrkové, Magd. Jiříkové,
Marii Kokrdové, Jos. Menčíkové, Jos. Pacákovi, Ant.
Palmovi, Petronele Pickové, K. Pokornéma, Kat. Při
bylové, Jos. Zářecké, Marii Zářecké.

martí. Pana Em Miřiovského, profestora na
zdejším c. k. učitelském ústavě, etihla bolestná rána
úmrtím matky jeho paní Františky Miřiovekév Jindři
chově Hradci, kdež zemřela 16. února ve věku 79
let. Pohřeb konal se tamtéž dne 18. února. — Paní
Anna Černá roz. Mečířova, manželka p. Jus. Černého,
společníka zdejší stavitelské firmy, zemřela v neděli
dne 15. února po krátké a trapné nemoci v 29. roce
věta svého. Tělesná schránka zesnnlé byla ve středa
dne 18. t. m. odpol. v domě smutku v Poapíšilově
třídě vykropena, do Černilova převežena a tam po
chována.

Elektřina v Hradci! Králové. Pau
Karel Novák, docent c, k. vyšší školy technické a
přednosta ústřední elektrárny v Praze, vypracoval
projekt, dle něhož jest možno a poměrně 1 snadno
elektrickou energií okolí Hradco Králové +0 vzdále
nosti as 30 km zásobovati. | Spojeuými silami podnis
kavých účastníků bravé daly by se překonati peněžní
překážky, které dosud oddaovaly zřízení | vlastní
elektrárny v Hradci Kralové.

Beseda v Hradce:Králové pořádáv úterý 24.
února t. r. věneček. Úbor domácí. Začátek v 8 bod.
Jen pro členy a jich hosty.

Místní 'komité ma obeslání ho
řleké výstavy pro Hradec Králové
byl rozšířen o zástupce prům. musea p. Lad. Haněla,
c. k. ředitele a p. M Osbma, taj. musea. Ve schůzi
konané dne 18. února zvolen za místopředsedu p. J.
Jelínek, mydlář, za jednatele p. M. Oehm, učitel.
Fankci pokladnickou převzal rovněž p. Jelínek. Přijat
návrh na stavba povilonu,který vypracoval p. Rejchl,
atavitel zdejší. Jelikož jest financování podniku zabezpe
čeno, vyzývá komité ku hojnému přihlašování vysta
vovatelů. Přihlášky přijímají p. J.Jelínek a K. Ha
louneb. (Cena stanovena 6 koran za 1 m plochy.
Doufáme,žehojnými přihláškamia vydatnoupodporou
se strany místních korporací zabezpečen bude jak
morální, tak i finanční úepěch snahy po Četném za
stoupení našeho města na výstavě v Hořicích.

„Kllepera“, spolekdivad.ochotníkůzdejších,
připravuje na 1. březen Hauptrennova veselobra
„Bebří kožich“ a k 23. březnu na paměť padesátých
narozeninJar. Vrchlickéhotéhož „Rabínskou moudrost“.

Schůze hostinských z berníhookresu
královébradeckého obledné semské dávky £ piva ko
mati se bude dne 26. února o 2. hod. odp. v Hradci
Králové v Adalburtinu.

Pozevr na podvodníky. Jakási M. Hoiz
lerová připadla na „šťastnon“ myšlénku. Opatřila si
psdělanou listinu a té se dovolávajíc dům od domu
vyžebrávala ©podpora pro nemocnou prý sestru.
Chování její bylo zdejší policii nápadné, byla proto
zatčena a pak z podvodu úwvědčena.

NaSanatorium vJanských Lázních
dále darovali: Drobá sbírka vikariátu Kutnoborského
568 K 20 b, k níž přispěli vdpp.: Fr. Preclík, rytíř
řádu Frant. Josefa, děkan v Čírknuci 25 K 60 b, K.
Volenec, kaplan tamtéž 12 K 80 b, Fr. M.cháček,
zám. kaplan v Malešově 25 K 60 h, Frant. Rosa,
děkan v Krcblebích 12 K 60 h, J. Petr, farář
v Třeboníně 6 K 40 b, Josef Martinek, farář ve
Zbýšově 12 K 80 b, Václav Bartoš, farář v Červ,
Janovicích 19 K 20 b, Fr. Pour v Červ.Janovicích
6 K 40 b, Josef Hovorka, farář na Kaňku 32 K,
Fr. Klas, farář v Košicích 19 K 20 h, Josef Týplý,
katech. v Katbé Hoře 19 K 20 l, Frant. Pekárek,
kaplan v Kutné Hoře 32 K, Frant. Velebný, kaplan
v Kutné Hoře 32 K, Frant. Frydrych, katecheta na
paedagogiu v Kotné Hoře 29 K 50 b, Vil. Bneysl,
katecbeta při měšť. dívčí škole v Kutné Hoře 17 K
30 bh, Josef Teplý, katecheta chlap. měšť. školy
v Kotné Hoře 11 K 80 b, Dr. Karel Truxa, ředitel
dívčího paedagogia v Kutné Hoře 11 K 80 b, Josef
Zuzánek, katecheta měšť,dívčí školv klášterní v Kutné
Hoře 11 K 80 b, Josef Marek, kněz na odpočinko
11 K 50 b, Korel Hobert, kazatel u sv, Barbory
v Katné Hoře 11 K 80 b, P. Václav Kočárník, fan
datista v Katné Hoře 11 K 80 b, Václav Sporný,
děkan v Sochdole 17 K 70 b, Jan Král, kaplan
v Suchdole 11 K 80 h, Josef Eliaš, farář v Sudějově
6 K 80 b, Jan Sládek, děkan v Sedleci 11 K 80h,
Josef Mejznar, farář v Záboři, 11 K 540 b, Frant.
Kratochvíl, kaplan v Záboři 11 K 80 b, Jos. Prudič,
kaplan v Nebovidech 11 K 80 b, Jan Záruba, farář
v Granté 23 K 60 h, Fr. Tauchman, farář v Rad
boři 23 K 60 b, Gust Čenský, farář v Konárovicích
23 K 60 h, Josef Vašák, děkan na Bykáni 23 K
60 b, Josef Kaplan, kaplan na Bykéni 11 K 60 b,
AI. Novák, farář v Křeseticích 6 K 80 b. — Vika
rist Kutnohorský nejštědřejší eložil příspěvek. Srdečné
díky vzdává a0 další příspěvky snažně prosí kapitu
lární Koneistorium v Hradci Králové.

Záložní úvěr. ústav v Hradci Král.
Z bilance vyjímáme následující data: Aktiva: hotovost
pokladniční K89.235-39, směnky v zásobě K 1,346.042*72,
cenné papíry K 316.10509, devisy, valuty, mince a
kupony K 29.78089, dlužníci K 2,924.17491, zástavy
K 12.444-—, nemovitosti a skladiště K 363.218-16,
movitosti K 4.197- —, celkem K 5,087.190:66 Paasiva:
účet akciový K 1,000.000"—, různé fondy K 451.390'26,
vklady K 1,432.020"58, dopisovatelé K 2,086.154:97,
nevybrané dividendy K 1.816'— zisk K 102.308-91,
celkem K 5,037.190"66. Výroční zpráva poukazuje na
nynější neurovnané poměry úvěrnictví, kde peněžní
ústavy nuceny jsou postupovati s velkou reservou
oproti osobám úvěr bledajícím, na druhé straně čeliti
jest jim nedůvěře širokých vrstev ukladatelských,
která nepravidelnostmi v peněžních ústavech stále a
stále jest živena. —

Choremyslimý. Dne 19. t. m. nemalé vzra
šení vyvolala tu událost, která se sběhla Ve hradbách
zdejšího města. Pan Frant. Linhart, hostinský z Před
měřic, na kterém již delší dobu bylo znáti známky
choromyslnosti, jmenovaného dne nepozorovaně prchi

doma, ač byl domácími střežen. Přišed do hradeb
městských, vrhl se s výšky as 6 m do bradebního
příkopu vodou a ledem naplněného, odkud sám vylezl
na kos ledu, na němž nějakou dobu polozmrzlý ležel.
Na štěstí zpozorovali jej vojíni z protějších kasáren a
přiepěvše mu na pomoc, dopravili ho do okresní ne
mocnice. V noci 1%. *. m. podařilo se mu ale z ne
mocnice aprchnonti. Oblečen pouze v košili a spodky,
bos pobíhal nevlídnou nocí; přece však byl v čas
noční hlídkou zpozorován a odveden opětně do ne
mocnice,

Sv. Miseie. V Černilově konati budou tři
dpp. miseionáři z Kongregace Nejev. Vykapitele od
ev. Kajetána z Prahy od 26. února do 7. března t. r.
sv. missii. Počátek bude na popeleční středu 0 7'/,
hod. ráno. — Apoštolské práci žehnej Bůh !

Prvmí česká pouť do Lurd, k jejímuž
aspořádání nejdůstojnější biskupaká konsistoř v Brně
dala savésvolení, bude ge konati letos koncem srpna.
Provolání k této pouti bude uveřejněno, až vyjedná
vání s technickým vůdcem bude ukončeno.

Z Jičína. Valuá hromada „Spolku pro okrá
šlení města Jičína“ konala se dne 8. února 1903 ve
z hodiny odpoledne v „Občanské Besedě.“ Ze zprávy
jednatelské za rok 1902 uvádíme: Od 17. června 1873
stará se „Spolek pro okrášlení Jičína“ s veškerým
úsilím o svůj účel. [mposantní číslice K 40.000, které
již vydány byly, jsou toho výmluvným dokladem.
Četná místa druhdy zevnějšku neladného proměněna
v utěšená zátiší. Činnost spolková rozšiřuje se i za
zdi města. Park Husův opatřen ne jižní straně dů
kladnou terassou a obehnán celý vkusným zábradlím,
Okolí sochy Komenského jest pravou okrasoa před
městí holínského a zejména málo vábného vjezdu do

města4 hrázi rybničné. Úprava tam podni spoleks nemalým nákladem. Nejbližším veřejným parkem
jičínským jest obeoní lesík Čeřovka, kterýž je atál



ještě nejlepším dokladem spolkové čionosti. Tu udržo

vány nákladné koraney, cesty, ploty, vysazovány kfoviny a holá místa zalesňována. Stejná pozornost vě
pována překrásnému našemu lípovému stromořadí.
Značné práce ij času s nákladu zabírá udržování všeho
toho, co spolek pořídil. Spolek okrašlovací dul inter
venovati svým předsedou o urychlení úpravy chráma
děkanského a pořísení nových varban na místech kom
petentních s to se sdarem. Nejnákladnějším dílem
spolku v letošním období sluší označiti zřízení prost
raoného chodníku podél Cidliny od městské plovárny
k Bílému mlýnu. Pobodiný chodník ten je upraven
v délce téměř 1000 metrů a jest počátkem důlešité
komunikace do Železnice a na Táborrozkošným údolím
jmenované říčky Sravbou dráhy Jičín-Tarnov hrosilo
nebezpečí chloubě našeho města, lípovým alejím
Albrechtem z Valdštýna založeným tím, že měly býti
za obcí Soadnou v délce bez mála 100 metrů pro
tnuty a vyblazeny. Zakročením výboru byla však trať
posunuta mimo aleje. Bez součinnosti četných příz
nivců jeko J. J. Karla knížete Trauttmanadorffaa řo
ditele jeho p. Arnošta Hellriegla. dále p. t. obecního
zastapitelstva, sl. místních ústavů peněšních atd. ne
byla by činnost spolková v takovém rozsahu moušnou.

Účel „spolka pro okrášlení Jičína“ u jeho výsledky
jsou postačitelným důvodem k přistapování za člena
a zveme tudíž k tomu všechny, kteří osudem v město
naše k trvalému přebývání ponkázání jeon a v pěkně
upraveném Jičíné rádi bydlí.

Letní hospodyňská škola v Opočně,
jež zahájí letošní béh dne 1 dubna, zavedla též pěti

měsíční kure vyučování kreslení dámských atříhů ašití šatů. —

A jestě jednou z Kroumé. PaníMarie
Opočenská posílá na vysvětlenou tento literární pří
spěvek: 1. Není pravda, že farář Opočenský, jenž
v září m. r. v Kroané zemřel působiv tu asi 25 let
zůstavíl jmění na 80.000 zl, ale jest pravda, že týž
farář, působiv v Krouné přes 30 let, vůbec nezůstavil
vlastního jmění, neboť dle svudního výměru, týkajícího
se pozůstalosti po něm ze dne 6. listopadu 1902 č.
A 323. P. 141)2—9, byla pozůstalost po něm oobnos
24 korau 16 baléřů passivní, z, Není pravda, že vdova
po něm „obdržela od zdejšího náboženského fondu
400 K, aby mohla „chudákovi“ vystrojit pohřeb a že
z říše německé 8> jí podpory též dostalo, nýbrž jest
pravda, že ze státního podpůrného paušalu obdržela
na výlohy nemocí vzniklé obnos 200 K na žádost,
kterou bylo presbyterstvo ještě za života dotyčného
faráře podalo, kdežto podpor z německé říše pozůstalí
ani nežádali ani neobdrželi.“

Z Laněkrouma.(Dar—novostavby). Pocelou
dobu vánoční krášlily náš děkanský chrám nové,
skvostné jesle, jež štědrostí několika zdejších paní
byly pořízeny. Denně bylo vídat hojné návětěvníky
u jesliček, obdivující umělé to dílo, jež svým doko
nalým provedením vko i srdce k sobě vábilo. Nové
jesle byly zbotoveny v ceně pěti set korun v závodě
p. Jana Schmalzla, sochaře v St. Ulrich — Gródenu v Ti
rolsku, kdež zvláště sochařské umění slaví své triumfy.
Sochařské dílny Schmalzla, Stuflessera, Rifessera a
jiných jsou známy široko daleko a díla jejich jsou
pravým církevním uměním. — Na jaře započne 8e
u zdejšího nádraží se stavbou nových plynáren, kterých
dosud naše rěsto postrádalo. — | Ježto dosavadní
tkalcovská školu již nestačí, bade táž nahrazena
novou budovou, jejíž stavbou se též na jaře započne.

Ze Zeliva. O modle Bála velmi vtipně vča
sopise Kříži započíná psáti ve svých mžikových ob
razcích fotograf amateur. Této starobabylonské modle
klaní se prý nyní všechno všude zvláště v masopustě
těmi zábavami, jež pod rozličnými jmeny pleeů, bálů,
věnečků, muzik křepčením a někde i pitkami se osla
vají. U nás síce nescbází Balu horlivých ctitelů, kteří
slušným spůsobem hold svůj mu přinášejí, avšak kon
kurenci mu činí Thalie, zvláště když do její stanů
zvou členové zdejší Jednoty. Tak bylo možno viděti
v neděli dne 15. t. m., kdy za spolupůsobení někte
rých čiperných děv želivekých sehráli členové Jednoty
hlicperovu vesolohru „Každý něco pro vlast“ a Sum
berkův „Blázinec v prvém poschodí.“ Divadlo vzdor
nepříznivému počasí bylo obecenstvem domácím i ven
kovským v pravdě nabito. Z účinkujících, kteří již
několikráte o štěstí na jevišti se zdarem se pokusili,
hráli všichni s porozuměním svých úlob, ba někteří
vedli si již 8 pravou hereckou routinou a vyškoleností.
Ti pak, kteří poprvé na prkoa se odvážili, ukézali,
že budou v našem dramatickém kroažku nadějným
dorostem. Obecenstvo naše, které jsouc animováno
brou účinkojících pochvalou nešetřilo, dalo na jevo,
že má smyslu pro ušlechtilou zábavu a če Thalii
ne-li více aspoň stejně přeje jako Bálu.

Odvod. V obroda doplňovacíhovelitelství pě
šího pluku č. 15 v Hradci Králové, zaujímkjícího ob
vody okresních hejtmanství: Hradec Král., Rychnov
n. K., Králové Dvůr, Náchod, Nové Město n. M. a
Broumov, konati se bude odvod dne 2., 3., 4. a 5.
března v Kostelci n. Orl.; 7., (8.), 9. a 10. března
v Rychnově n. K.: 12., 13. a 14. března v Králové
Dvoře; 16., 17. a 15. března v Jaroměři; 20., 21.,
(22.), 23. a 24. března v Hořicích; 26., 27. a 28. března
v Nechanicích; 30. a 31. března a dne 1.a 2. dubna
v Hradci Králové; 3. a 4. dubna vČeské Skalici; 6.,
7. a8. dubna v Náchodě; 14,,16.a 16,dubna v Opočně;
18. (19.), 20. a 21, dubna v Novém Městě n. M.; 22.
a 23. dubna v Polici; 24. a 265.dubna v Teplici a dne
27., 28. a 29. dubna v Broumově. — V doplňovacích
okresech vysokomýtekého pěšího pluku č. 98 koná se
odvod v Přelouči 21., (22.), 23., 24. března; v Holi
cích 26., 27., 28. března; v Pardubicích 30., 31, března,
1, 2., 3. dubna; v Králíkách 20., 21. dabna; v Žam
berku 23., 24., 25., (26.), 27. dubna; v Rokytnici 29.,
30. dubna.

Různé zprávy,
Arcikměžns Alšběta, matka královny

úpanělské Kristiny, zemřela ve Vídni v pátek 13. února
ve věku 73 let. Pobřeb nekonal se do císařské brobky

« kostele kapucínsbém, nýdrě dla vůle smazlá na
hřbitově v Helenině Údolí n Badenu.

Jubileum Jaroslava Vrchlického.
Právě tento měsíc dovršil rok svého věku
vynikající básník, přední Český snatel literatur cizích,
muž píle přímo delezné. Jaroslav Vrchlický (vlastním
jménem Emil Frida), narodil se 18. února r. 1868.,
právě když se jeho rodiče vraceli ze Sleného do Loun.
Otec našeho básníku byl Lonnským kupcem; brsy po
narození Emilově přesídlil do Slaného. Tam počal
Emil stadovati na gymnasiu jako hošík sotva devíti
letý ; odtod přsstoupil na gymussiam piaristické v Praze,
s pak na sonkromé gymnasium Jungmanovo. Sedmou
třídu gymnasijní však jiš studoval v Xlatovonb; tehdy
byla uveřejněna jiš první jeho báseň ve Světozoru.
Po maturitě r. 1872. vatoupi!l Vrchlický do pražského
semináře, ale jit ze půl roku se dal zapsati na fa
kultu filosofickou. R. 1876. jako absolvent filosofie se
stal vychovatelem v italském Mazaně a brab.Mon
tecaccoli-Laderchi. Po roce se vrátil do
goval „Světozor“, (v letech 1883—1884), stal se sup
plujícím učitelem na prašském ústavě ka vzdělání uči
telů a rok po té byl jmenován sekretářem české tech
niky; v tomto úřadě setrval až do r, 1893, kdy oslavil
čtyřicátou ročnici svého života. V ten rok dostalo se
básníka maoho manifestačních ovací od vděčných cti
telů jeho neúmorné literární práce. V oznání velikých
literárních sásluh byl jmenován r. 1892 českou uni
versitou Čestným doktorem filosofie; rok na to stal se
mimotádným a r. 1898 řádným professorem cizího pí
somnictví na české universitě, Vrchlickému ve dostalo
mnoho vyznamenání. Byl ma udělen čestný odznak
„za vědu a umění“, je doživotním členem panské eně
movny, čestným členem Tovaryšstva polského v Paříži,
členem felibrů (sdražení básaíků provencalských v Mar
silii, čestným členem „Umělecké besedy“ v Praze atd.
Utec Vrchlickému zemřel již r. 1874, nedočkav se slávy
svého syna; stařičká matka jeho však žije dosud vo
Svobodných Dvořích u Kutné Hory. Literární činnost
Vrchlického jest v pravdě obrovská; jabilant vydal 62
knih básní původních, 27 dramat, 7 libret, 3 kniby
krásné prosy. Mnohými zdařilými překlady cizích bás
níků znamenitě rozšířil literární obzor českého obe
censtva; přeložil 13 velikých básní světových litera
tar vydal 7 velikých anthologif cizojazyčných a pře
ložil 15 dramat Calderonových. Celkem vydal 181
knih; tolik knih nesepsal žádný ze současných
evropských básníků. Kolossální práce Vrchlického má
nepopěrně pronikavý vliv ma zdokonalení básnické
tvorby české v příčině formy. Vrchlický jest pravým
mistrem slova. To se jeví zoláštů v překladech, kde
překonává Vrchlický s hravou lehkostí a elegancí i
největší obtíže; na zvelebení české episovné řeči má
v skutku lví podíl. Snad žádné české péro nedokázalo,
jak velikou pružností a bohatostí náš jazyk může vy
niknouti, jako právě péro Jaroslava Vrchlického. A co
říci o vnitřní podstatě jeho děl? Vrchlický nechtěl a
nechce býti za každou cenu originální, jak se snaží
právě v nynějším čase celá řada lidiček zcela pro
středních echopností. Odkojen jsa vzory nejen umělců
českých, ale i grandiosními zjevy literatur světových,
jest veleplodným eklektikem všech směrů a všech od
stínů básnické literatary. Leč při tom potřebí držeti
so jistých mezí a netříštiti ail přílišně; potřebí vybí
rati a obecenstvu předkládati z oastřádaného jen věci
nejlepší. A toho u Vrchlického postrádáme; každý
prchavý dojem, každý dušovní rozmar jest mn vhod
ným předmětem básnění; a není to právě nějakou
předností, jestliže při tom básník zapomíná docela i
na filosotickou důslednost. Básník se sám přiznává, že
postrádá filosofické ustálenosti světového názoru; prý
to není v chaosu nynějším tak lehkou věcí. Myslíme
však, že veliký muž má vyniknouti nad chaos; básník
není jen služebníkem kráena, působí vzletnou formou
myšlénky na výchova lidu pronikavěji než učenec.
Není tu tedy nutným požadavkem ustálenost přesvěd
čení? [ básník musí býti filosofem důsledným. Dou
fáme pevně, že Vrchlický konečně nalezne také svůj
stabilní filosofický bod, jako se to podařilo Čechovi,
Zeyerovi a jiným, a že pak ovoce jeho obrovské píle
přinese plody ještě chutnější a prospěšnější. Bůh po
přejž našemu velikánovi ještě dlouhý čas plnou svě
Žesť duševní a žehnej mu v každé dobré snaze!

(8) Aprilové přeháňky v „Času.“
Realistický orgán v domnění svém jest sama důsled
nost a samá logika a na všech článcích svých zakládá
si nemálo, že nesou se duchem střízlivosti, které po
hřešuje každý časopisejiný. Bdělému pozorovateli však
neujde s onou strojenou seriósností křiklavě ae pe
roncí malichernost, se kterou „Čas“ z jiných časopieů,
najmě katolických, vyškubává a vykusuje drobečky,
z nichž sestavuje pak kontrastující a posměšné po
známky. Tuto postranní drobečkovou činnost, jíž
drahdy „Čas“ nahrazaje články programové, mohli
bychom nejlépe nazvati tchořovinou. Vybranost „Časn“
i tímjest potírána, že zmíněným způsobem píší ča
sopiey novorozeňátka-holátka na nižším stupni vývoje
svébo, kdy koukají se udiveně do světa a kdy sebe
menší prostředeček postačí jim k ukojení junácké
ctižádosti Zatím však methoda tato nestačila by
právě u Času poklízeti. Na příklad. Hnán jea poži
dovštělou přirozeností, „Čas“ nemohl Luegrovi na
jméno přijíti. Kříčel do Vídně o prázdném demagogovi,
Šarlatánu a mlavkovi. V tom zas bóře houbu a sma
zav napsané, v „Beaedě“ hovoří: Lueger stal se pá
nem Vídně. „Nezkřivil žádnému židoví ani vlasu na
hlavě, ale liberální (pro škytnutí nemohl.říci židovská)
žurnalistika se nesmířila. A jak hloupě vedla kdysi
boj defensivní proti Luegrovi, tak hloupě chopila se
nyní boje ofensivního.“ Následuje chvála o výbornosti
Luegrovského hospodářství ve Vídni. A zaze: „Ten
člověk ví, co chce a jedná konsekventně. Malá episoda
illustroje jeho debatérský talent. Člověk „nezlomné
energie“ atd. Nuže, co mají čtenáři „Časa“ věřit:
Jest Lueger chlapík anebo šarlatán a prázdný tolavka?

Nejlépe bude, když osvojí si přesvědčeníalteroativné0 šarlatánu—výtečníkovi. Tak se aspoň nezmýlí a
podle svého orgánu pravdu budou mluviti tak i tak.

Vsdělanost překáškou duševního
kroku. „Čas“ píše o novém ndp. biskupu krá

ovéhradeckém, že jest mač „bystrého pohledu“ a

dodárá: „Nascénu vysámpuje tedy tím nobespočnější
nepřítel duševního pokroku, čím je — vedělonější.“

V maďarském ráji. Z Uherdo ciziny8e

atébovalo obyčejně měsíčně 6 až 7 tisíc lidí; ječíelice výmluvně dosvědčují, jaký blahobyt vládne
v semi, kde hrají židé prim. Počet vystěhovalců však
atále utoupá, tak še v prosinci minulého roku se vy
stěbovalo z Uber dokonce jedenáct tisíc lidí, Proč se
tolik lidí stěbuje s té semě, která jest tolik úrodná,
ješ má tak příznivé podmínky obchodu a průmyslu?
Protože zisk So všech podniků uvázne výhradně
v kapsách židovských. Židovětí spekulanti ovšem ale
dají rystěhovalecký prond dělníků s velikým rosmr
sením. Půjde-li to takhle dále, kdo se bode dřít na
blahobyt židovských epekalantů? A nejen z Uher ale
i e Haliče plno dělného lidu odchásí; není diva, jest
liže i sde oxistence dělného lida závisí na šidovských
bohbáčích. Zkrátka, kdekoli židé dostanou do rukou

moc, tam jest asi takový ráj, jb v Ubrách: ráj prošidy a bída pro křesťanský lid.

Asgerské kozy jsou u nás v Čechách
téměř neznámy, ač jinde jsou hojně rozšířeny; ve
Francii chov angor. koz vynáší ročně 16—20 milionů
franků. Pocházejí z turecké Malé Asie, vynikajíce
dlouhou a hebkoa arstí, barvy černě, šedé, bnědé neb
dlutě skvrnité. Z jara vylínají maožství jemné vlny,
která se dá jak ovčí sepřísti. A mléko jejich je hojné,
chuti výborné « výživaé. Chor těchto koz nečiní
tvléštních požadavků. Chadší lid měl by tu dvojí
užitek: mléko a vlnu. Té doby nabízí se roční kozlík
za 30 K, roční koza za 24 K. Prostřednictvím hospo
dářských spolků byla by cena jejich mnobem mírnější.

Věely. Dle učítání s r. 1900 vykazuje králov
atví České 199.604 úlů včel, ač by se tu stkrěle uši
vilo na 500.000 včelstev. Z toho plyne zvláště rolafkům
našim ztráta několikerá. Dokázáno přece, še včely
přeletováním přenášejí s květu na květ prášek, kterým
se zárodky krětné oplodňojí a úroda sama je pak
bohatší a lepší jakosti. To se týká zvlášť pícnin a
ovocného stromoví. Dokud v Australii nebyly zavo
deny včely, nerodilo se tam ovoce, ač stromy bývaly
květem obaleny. — Nebledéním si včel připravuje ae
rolník o med, který v přírodě jinak na zmar přichází,
jehož by však mohl užiti v domácnosti nebo prodati.
Kdyby oněch 300.000 včelstev, jež by se vedle shora
vytčených u nás ještě vyživilo, dalo průměrně rok od
roku jep po 3 kilogramech medu, to jest 900000 kg.
medu po 1'20 K, jest ztráta jmění národního 1,080.000
K. Maohý rolník ae těmto vývodům jen pousměje
namítou, že za nynější doby je ze včel jenom škoda.
Domnívá se,že „odkoukání“ při včelách je všechno, a
že netřeba ta nic blubšího véděti. A pak odbude vás
leckdos, že nemá času hráti si s včeličkami. Na marné
povídání, tlacby v hospodě atd. je však času doati.
Jinak v cizině. V Krajině, Italii, Švýcarsku, odkudž
tisíce včelatev do celého světa i k nám se rozesílá,
mají ročně od včeliček pěknou hromádku peněz.
V Uhrách sama vláda inspektorátem včelařským bdí
nad včelařatvím. Za rok 1901 odprodáno v Uhrách
1108 metr. centů medu a 29 metr. centů vosku. Ač
med uherský jakostí svou daleko je českým, přece
i v Čechách se ho mnoho akoupí. A tak klesáme,
neumějíce hospodařiti nejen = penězi, ale j s časem.
Každý baléř má pro nás význam. Brzy nastane jaro.
Nějaký ten laciný oulek a včelky může si ještě leckdo
připraviti.

Z „Knihy lékařské“ roku 1597sepsané.
(Rukopiss r. 1629.)Lékařství proti dnům (dně).
Kobo dna lomí, vezmi volavčí sádlo a maž se tím,
kdežť potřeba, a bude líp. K témuž. Vezmi žabinec
v jaře, kde ho nadělají žáby, a když z něj voda vy
váohne, dej jej do alembíku a pal z něho vodu a když
napálíš, emáčej v té vodě šatu a přikládej, kde tě
bolí, budeť prospěšno. Ano proti tomu dobrá ta voda
jest, kdyby se komu noha neb raka zapáliti chtěla. —
K témuž. Vezmi jitrocelovou vodu a smáčeje Šata
přikládej, kde tě dna láme. — K témuž. Vezmi bo
brové sádlo a maž se ním; velmi prospívá. — Komu
dna v blavě jsou. Vezmi dalvéje rakověť, jalovce
s půl číše, bubrového stroje jako ořech vlašský a to
spolu vař u víně dobrém v hrnku zahrdlitém, zahraď
dobře hrnek, af pára nevyjde a tím horkým maž
hlavu. — K témaž. Vezmi koření střelového a to před
slunce východem a zvař dobře a myj blavu horkým,
což můžeš zdržeti, a = tím jdi spat. — Proti ka
menu lékařství. Vezmiocta litého, nalij do skle
nice a vlož tam lejna holouběte a nechej státi za
sedm dnt a toliko nocí, a dej píti nemocnému« zrušiť
ve kámen. — K témuž. Vezmi atroupky česneku a
zkrájej jej, vezmi čtvrtku páleného, ten česnek moč
v tom páleném, potom to pálené pij, když se líbí
budeš zdráv. Zkušeno jest. — Proti témaž. Vezmi
zaječí sádlo a pij v teplém pivě, přestanet bolest. —
K témuž. Vezmi jablka a rozkroje na dvé vezmi
jádrazjablka, vložna uhlí, aťse pekou;tehdyvezmi
síru dobře zetřenou a posyp ta jabka hustě a příjma
vrziž do prachu a ibned se kámen zroší a lomiti se
bude, když to učiníš, — K témuž. Vezmi raky živé
a spal je na prach v novém hrnci, zamaže hrnec
dobře a požívej toho prachu v pití i také v jídle;
toť jest velmi prospěšno. — K témuž. Vezmi smahu
řepnou a smahu řetkovou, nechej ať toho požívá ne
mocný, a toť jest zkušeno na jednom opatovi. —
K témuž. Vezmi liščí krev a dej nemocnému a vínem,
a kámen, který jest v měchýři, přes noc zlomí jej. —
Proti řezavce lék. Vezmi majkové koření a to
vař u vodě, a učiň flastr a přilož jako víš. — Kdo
nemůž močiti, vezmi zaječích chlapů, 8pal je na
prach a pij s teplým pivem, a hned vyžene vodu
z měchýře. — K témuž. Vezmi řetkov a vař ji v bílém
víně a přimíchej k tomu prachu zaječího, sádla a dej
píti nemocnému, hned se umočí. — Kdo nomňá
vody držeti, vař starček u víně, ať třetina uvře,
a přičiň soli a pij to naštitrobu, a budeš vody držeti.
= Kdo krví močí. Vezmi Matky Boší slzy a be
drník, zetři to spolu a jez to, anebo zvaře u vodě,

p tu vodu; také kdo má kámen, jest to dobré. —do se umočívá na lože. Vezmiměchejřkancový,

opeč a sněz a zabrání vody téci, a žádná věc neposiloje měchejře jako ta. — K témuž. Vezmi svrchu
jmenovaný měchýř a učiň z něho prach a požívej
v čem chceš. —



Valná hromada „Slavíma,“ generál. pod

půrnéhospolka pro Čechy, MoravuaBlesskona B„chově, odbývá sn ve středu dne 35. února 1908 v 8
-hodin večer v místnostech spolkových u „Libuše na
„Smfchově.

Matice Školské a Národní divadlo
-v Brmě. Český národ v boji o své bytí, o svůj
koltarní a hospodářský pokrok mnobo musí přinášeti
obětí. Sbírání obětí těchto třeba organisovati a proto
dohodly se národní korporace ne návrh Dražetva Ná
rodního dívadia v Brně o tomto poatapu: !. Sbírka
na Národní divadlo v Brně nemá býti na újma ÚU
střední Matici Školské, brněnské Matici Školské, Ma
tící Školské v Olomoaci, spolku Komenský ve Vídni,
pak ostatním Maticím Školským a národním Jednotám
obranným. 2. Všeobecné sbírka ve prospěch stavebního

: fondu českého Národního divadla v Brně provede se
ihned v celém rozsabu na Moravě a pak mezi Čecby
v cisině dlícími. 3. Sbírka v království Českém omesí
se pro tuto doba na samosprávné korporace, pokud
se týče vlastníbo majetku, na záložny a peněžní

„ústavy vůbec, na průmyslové podniky, šlechticea lidi
bohaté. 4. Všeobecná sbírka dům od domu v Čechách
ve prospěch českého Národního divadla v Brně vy
koná se na jaře r. 1908.

Církovmí mění. Předovátkyvánočními
r. 190% darovala jistá sbožná rodina v Zámraku do
tamějšího ©chrámu Páně obraz Bolestné Bodičky
Boží, jejž maloval a provedl známý umělec :nalíř dp.
Eduard Neumann, farář v Bohozné u Poličky. Obraz
ten jest originálem, jehož procítěná malba dýše pravou
poesif katolické víry. Večer sklánějící se nad Jerusa
lémem v dálce se rozprostírajícím jest tak krásně
vystižen, že v duchu mlaví k srdci zbožného věřícího

katolíka. Na klíněBohorodičky mrtvé tělo BožskéhoSyna v tak vznešené půse— vůbecladný celek — kde
každý, kdo ho spatřil, řekl, že mluví obraz k duši a

-„meodolatelně vybízí k pravé zbožnosti. A k tomu umě
leckémuodílu jecena ubraza přiměřeně levná, tak že
duchovní správce v Zámrsku může jen co nejlépe od

„poračiti svrchu jmenovaného umělce malíře dp. faráře
* veledůstojnému dochovenatvu v podobných pracích,

jemuž v pravdě jde o to, by naše chrámy byly ozdo
beny malbou nejen uměleckou, ale skutečně nábožen
skou!

Z Lanševa. Občanská záložna v Lanžově
koná v neděli 22. února 1903 o 9. hod. dopol. v bo
stinci p. Josefa Chládka výroční valnou hromadn. — Za
rok 1902 vloženo 25.190'81 K vybráno 35.:3636 K,
půjčeno 57.930:18 K, splaceno 57.001-88 K, pokladniční
obrat 227.262:91 K, počet členů 200. Učty záložny
prozkoumány dne 7. února t. r. Frant. Stejekalem,
revisorem Jednoty záložen. —Vzornévedení této záložny
zajisté slouží ke cti zvláště řediteli její dp. Jind.
Kačejovi, faráři tamnímu. Kéž i v novém působišti
svém v Žaclóři, kde jmenován farářem, zdárně působí
dp. na tomto praktickém poli.

Východočeská výstava v Pardubi
cích 1908. Die asnesení předsednictva konána
bude v neděli dne 22. února t. r. o 2. hod. odpol.
v sále měšťanské besedy v Pardubicích acbůze pp. dů
věrníků jmenovaných v jednotlivých městech a mistech
ua českém východě. Nutnost schůze takové uznána
všeobecnějak gestrany interresentů, tak se etrany vý
stavního výboru, na které pp. delegátům veškeré po
drobnosti o podníka výstavním sděleny budou. — Země
děleký odbor vydal tyto dny svůj zvláštní program,
dle kterého konati se budon dočasné výstavy a to:
výstava koní spojená s udělováním státních a zem
ských odměn ku zvelebování koní v král. Českém dne
8. a 9 srpna t. r. na výstavišti — u výstava skotn
s odměňováním skotu ze 7. obvodu oblasti českého
odboru rady zemědělské, který obsahuje okresy:
Uhrudim, Přelonč, Nasavrky, Pardubice, Holice, Vy
soké Mýto, Litomyšl, Ústí n. Orl., Žauberk a část
okresu lanškrounského, dne 29. a 30. srpna t. r. Při
hlášky přijímá výkonný výbor východočeské výstavy
v Pardnbicích a sice přihlášky koni až do 30. června
1903. Přihlášky skotu až do 10. arpna. K přihláškám
potřebné tiskopisy lze dostati v kanceláři výkonného
výboru výstavního v Pardubicích.

Upozornění. Právěpočínámerozesílsti apo
míuky na nedoplatky za Obnova a Časové Uvaby,
Bylo by nám velice milo, kdyby uám páni alužníci
ušetřili tato ne právé příliš příjemnou práci rychlým
zaplacením, dříve než jim upomínka dojde. Odstraní
se tím mnohé nesnáze na obou stranách.

Administrace,

Výkaz darů na Adalbertinam.
Z vikariátu novobydžovského darovali:

20 K: p. vikář Šrámek v Novém Bydžově, pan
prof. Kašpar v Nov. Bydžově, p. děkan Khun v Chlumci,
p. děkan Krátký v Lovčicích, p. vik. sekretář Pospíšil
v Lažci, p. far. P. Holub v Metličanech, p. far. Šrám,
ve Smidarech, p. far. Jeřábek v Žebuni, p. far. Vin
tera v Žiželicích. -< < < © <- + +. 180K.

10 K: p. far. Honzák v Kratonohách, p. farář
Rámeš v Ohnišťanech, p. kaplan Janák v Žiželicích,
p. kaplan Janoušek v Lužci, p. far. Dvořáček v Ba
bicích, p. far. Bažant v Mlíkosrbech. . . . 60 K.

6 K: p. kaplan Matouš v Nov. Bydžově, p. far.
Novák v Dobřenicích, p. kaplan Šmejkal v Nov. Byd
žově, p. kaplan Žofák v Chlamci, p. katech. Kysela
v Chlumci, p. katech. Hornofa p. katech. Čihák v Nov,
Bydžově, p. kaplan P. Holoubek v Metličanech 40 K.

Celkem 180 K.
Z vikariátu chrudimakého darovali:

100K: p.kanovníka bisk. vikářTomášStřebský
v Mikulovicích. <. © < © 44 100K.

40 K: p. děkan a vik. sekretář Hajzler v Pře
lonči, p. děkan Zórnig v Lab. Týnici.. „80 K.

20 K: p. arciděkan Dr. Mrštíkv Chrudimi, p.
far. Brdíček v Jestbořicích, p. děkan Broul v Heřm.
Městci.. < < -2 60 K.

10 K: p. prof. Dr. Plešinger, p. kaplan Miku
lecký, p. katech. Dvořák, p. spirituál Sobotka v Cbru
dimi, p. farář Vykoukal v Cholticích, p. bisk. notář
Klapal v Kladrubech, p. far. Tichý v Lipolticích, p.

keplan Bruckner v Labské Týnici, p. Bartoš farář veZdachovicteb.-< . < 2... 00K
6 K: p. far. Sál v Lánech, p. katech. Liebích,

p. katech. Šandera, p. kaplan Horák v Chrudimí, p
tám. kaplan Čada v Choltících, p. admin. Černík ve
Váp. Podole, p. katech. Balcar v Přelouči, p. kaplan
Vaněček, p. a keplan Jílek « Mikulovicích.. —54 K.

5 K: p. katecheta Jelínek a p. kaplan Havran
v Heře. Městci. —.. . -< . .. 2.. 10K.

Celkem 394 K.

Z vikariátu vysokomýteskéhodarovali:
25 K: p. far. Mašek v Knířově. ©.. 36 K

10 K: p. vikář Vlach v Ludi, p.děkan Cvrkv Chocni, p. děkan Svatoš ve Vysokém ytě, p. děkan
Richter v Cbroustovicích. . . . . . . . 40 K.

6 K: p. farář Doležel ve Sv. Jiří. o K.
p. farář Melichar na Vraclavi. . 5 K.5 K: .

4 K: p. katech. Novotný ap. kaplan No
votný ve Vys. Mýtě, p. kaplan Jaška v Chocni. 14 K.

2 K: p. prof. Dušek vo Vys. Mýtě. . . 3
Calkem vl) K.

Z vikariátu sakutečakébo darovali:
40 K:p. vikář Kopecký v Nových Hradech, p.

děkan Dvofák ve Skutči. ©.. . . . . . 80 K.
20 K: p. faráť Marek v Hlinsku, p. kapl.

Zrzaveckýv Ranné... . . . 2.2. 40 K.
10 K: p. farář Elitzer v Ranné, p. kaplanKostkanveSvratce... <... 20K
3 K: p. far. Selichar v Kameničkách, p. farář

Doubravský ve Svratce, p. farář Mimra v Krouné, p.
far. Richter v Pusté Kamenici, p. far, Habal v Rychm
barku, p. expos. Nepokoj na Chlumu, p. kaplan Be
čička ve Skutči, p. kaplan Němec ve Skatči, p. kapl.
Nováček v Nov. Hradech, p. kopl. Vobejda v Hlinsku.
0 BO

4 K: p. prof Kopecký na odp. v Nových
Hradech, p. katech. Sokol ve Skutči. „ 8 K.

: Celkem 198 K.
20,

34.,
280,

dřívějších 696 :
úhrnem 1655 K,

(Zasláno.)

Ze Zámostí do Malšovice!

Pana MATĚJKOVI, bývalému lesnímu haj
nému a nyní hostinskému v Malšovicích!

Přičiněním mým jako odborníka vzrůstá
moje živnost hostinská v té míře, že p. Ma
tějka obrací k ní svůj zřetel více než slušno,
používaje při tom zvláštních prostředků.

Má největší vina jest, že čepuji dobré
vyleželé pivo kvasnicové (smiřické) a to snad
bylo podnětem, že p. Matějka dopsal sl. správě
pivovaru Královébradeckého, kde udává, že
zaměstnaní v pivovaru královéhradeckém pijí
u mne pivo smiřické. To má být důkaz lásky
k bližnímu.

Když i Vy, p. Matějko, mimo hradecké
odebíráte též novobydžovské, může Vám to
někdo vytýkati, proč takovou manipulaci ve
dete? Vždyť já mám pouze jedno pivo a ue
musím nikobo klamati.

Za dnešní miserie živnosti hostinské ještě
abych si dal poroučeti, jaké pivo mám ode
bíratil To by již věru většího porobence nad
hostinského nebylo.

Další manévr: Chození a vyzvídání jeho
zřízenců pod okny mého hostince, pokládati
musí každý za nepěkné jednání.

Co se týče tvrzení p. Matějky, že střílím
vrabce a vrány a že je hostům předkládám,
podotýkám, že tak dalece moji pp. hosté jsou
zkušení, než aby jim bývalý hajný přírodopisné
lekce udílel.

Pan Matějka říká chlubně rád o sobě, že
jest stoapencem čistého učení Kristova; patrně
pokládá se za proroka jakési nové sekty, hlá
sající ponižování svého bližního.

Já jsem se jako odborník, jako vyučenec
živnosti hostinské z mladých let, těmto málo
elegantním způsobům nenaučil.

Co by měl říkati plzeňský světoznámý
pivovar, když je v Plzni tolik cizího piva;
správa pivovaru plzeňského by každému uda
vači odpověděla: „Příteli, dejte sobě prohléd
nouti mozek“.

Dodávám, že, bude-li p. Matějka nadále
proti mně brojiti, budu nucen dovolávati se
pomoci jiné; snad mu toto připomenutí po
stačí, aby byl opatrnějším!

V Zámostí, dne 17. února 1903.

Alois Celler, hostinský.

"Uržní zprávy.
V Hradoi Králové, due 14. února 1903. 1 hl,

pšenice K 31960—12-10, šita K 9-50—1000, ječmene
K 750—8-10, ovea K 6-40—6-80, prosa K 10"——10440,
vikve K 9-50U—10—, hrachu K 1760—19—, čočky
K —————, jabel K 20-—, krup K16-00-—24*00,
bramborů K 240—280, jetelového semena raského
K 5600—8200, jetelového semene červen. K 1140
—124-0, máka K 27'00—30'00, lněného semene K 1670
—20—, 100kg. šit. otrub K 11-—,pšenič, otrab K 10:0,
I kg. másla K 1:68—1'80, 1 kg. sádla vepřového K
1*76—0-00, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—000, jeden hl. cibule K

2'80—4:00, jedna kopa drobné zeleníny K 1-09 —1-80.
1 kopa zelí 0-00—0:00 K, 1 pytel mrkve 0-00—000,
1 bl. švestek K0*00 —0:00, 1kopa petržele K 0:00—0-09,
1 kopa celere K 0-00—0-00.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově a. 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.

Učíňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.
Též na splátky bez zvýšení cen!

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. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

NANRNKNRNRNRRRNNININNNN

olejomalby, rytiny, krajiny, nádherní re

* produkce náboženské a historické, zrcadla,
rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravé,

. sobidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí jg
potřeby, vždy nejnovější

X MF dopisnice"ii 8
*x a vše do oboru papírníckcho spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

xJosef Kieslichž
o Hradci Králové,x

-i Uměleckýzávodpro kostelnípráce a výrobux
x

František
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rámců založen r. 1891.

RNRKRRU

AOSŮrAO +42

x s českého ráje.
10 skvostných dopisnic z Jičína, Pra
chovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám za 1 K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vána, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, umělecký závod a makla
datelství pohlednic v Jičíně.



Průmyslový musvum
část

pro sovoro-východní k prálovotní Šeského
pořádá ve středu dne 26., ve čtvrtek dne 26., v pátek dne

37. února a v neděli dne .. března

v městském Klicperově divadle

cyklus přednášek
G osníku a vývoji

moderního umění.
Přednášeti bude prof. dr. llax Dvořák, soukr. docent

na vídeňské aniversitě.

Celý cyklus provázen bude skvělými světelnými
obrazy promítanými spioptikonem, jehož fisení laskavě
převzal p. dr. J. Posejpal, c. k. prof. reálky zde, a
sloužiti má ku vysvětlení a uvedení do

kočovné výstavy,
přes 200 reprodukcí uměleckých děl nové doby čítající a
sestavené na podnět c. k. ministeria kultu a vyučování
a umělecké rady.

Výstava bude zahájena dne 1. března a potrvá až
do 21.březnav olavnost. síní obchodní akademie.
Otevřena bude denně od Sté do I21é hod. dopol. a od
2 do 4 hod. odpoledne

Wp- při volném vstupu. G
Ceny míst do cyklu přednášek: Lože na celý

cyklus 2 K, jednotlivě 60 h. sedadla na balkoné a křesla
na celý cyklus 1 K, jednotlivě 40 h; ostatní sedadla v pří
zemí 20 hb,na celý cyklus 60 h. Na místa ku stání a se
dadla na galerii vstup volný.

Předprodej lístků převzalo z lask. ochoty knihku
pectví p. Jar. Peřiny. :

k nastávající zemské dávce.

Dobré cello
velice levně na prodej. K doptání v admi

nistraci t. 1.

bpřřěbběěřhh hbě+

na jeden rok

íků JILtřídy

rého sboru hasičského ve větším městě.
Osobní představení jest vyloučeno.

šeným platem na 600 K a drahotným.

JUDr. FRANT. ULRICH, starosta.

ŤOVÁrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

dříve zúvod na sušitkování ovoce, salošený VĚ
„

2-*ká5/
r. 1886, nejstarší sveho druhu v Čechách K%

— nabízí — )

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku,
rumy a puněe, likéry, sladké ovocné
vino, bílé i červené,vino borůvkové (medici

| nalní)vina oladkáa víno Šumivé (šampaňské.

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: střsbrnou medatllí
státní a diplomem slaté meďdasile,a mnohými ji
nými díplomy s právem rašení slaté.medaile.

Vzorky zdarma a iranko,

v

Kněz hiedá pro svého bratra
místo šafáře aneboles=
ního hajného. Týžrozumí
dobře hospodářství, neboť sám po
kolik let samostatně hospodářství
vedl. — Lask. nabídky do admin.
t 1. pod značkou J. Š. 31.

Pro Každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Jněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské 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.

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenstvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoha veledůstojných pánů

otevřel v Hradol Králové

filální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní.
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pam

K V. Skuherský tamtéž.
Poroučeje se do přísně velecténého ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatníkapasířvChrudimi.

A
NY“Právě tiskem vyšly “U8

COMMEMORATIONES
ČONSUETZE

pro kněze diécese královéhradecké
vytištěné v úpravě a písmem přesně dle
nejnovějších vydání brevíře římského.

Mezera pro připsání zvláštní commemo
race pohodlně opravena. — Papír psací.
1 výtisk za 15 h (bez porta), 4 kusy (pro
4 díly brevíře) za 55 b; 8 kusů (pro 2

Pány) za 1 K, 12 kusů za K 1:46.

A> ProdobupostníS
nabízíme

Křížová cesta
Pána našeho Ješíše Krista.

Kratší předešlé

6

Z pramenů českých
čerpal a českému od

lidu katol. podává Aeridi .
Antonín Kaška, egidia Jaise.
farář v Chlenech. Stran 20—8".

— Stran 20—89 — Cena 14 h.
Cena 16h;

Při větším množství50 kusů po láh,
přiměřená sleva.100 kusů po 12 h.

Blskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

5 Ž

příležitostně hostiny upravuje a obstaráváteréžto příčině těší se hojnému, licbotivému,

Váolav Vacek, majitel..



í řirodní, „rěech drahá, 1 litr od 86 kr

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

L000POPP

ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na v nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
francouzský vinný likér.

CHERRY BRANDY
MANDARIN.

PFuněCrémes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.:BoB *r©ně©

oZaloženo r. 1860. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
„"slatníh a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začse ručí.
"© Wlastní výroba nmožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
spovuzlacení a stříbření starších vécí vykoná se rychloA
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 sávod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,

. nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

o oů aimaimhma b444444
voskové

vičky kostelní i polovoskové4
doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu b

——— za podmínek nejvýhodnějších————

+| továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku f

+4 Josef Pilnáček v Hradei Král.

i G. a k. dvorní dodavatelStarý solidní y závod, založený r. 1809 a doporučený
Ordinar. listem nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci Králové “a

z roku 1888.

e veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní z čistého vosku vče

73"
Doporu

liho i druhy Jevnější.dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupky a jiné.Nejjemnější druh kadidla,svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.

Výrobky smámé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá a přesmá, podmínky a ceny nejmírnější.

JE Zvlášíní nabídkouna přání ochotněse poslouší. "NB
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Josef Neškudla, |*

c a kr. dv.vý dodavatelvJablonnémnadOrl.č.d.86
doporučnje P. T. veledůst. duchovenstva
nv všudež osvědčený s mnoha doporu
čeními nejčastěji vysnamenaný

©. s k. dv. výrobní závod

všeeh kostelních parameniů
praporů a kovového náčiní. — [llustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko ae zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

VBUDUDND Kjarnímu období
nejlépe a nejsolidněji poslouží Vám |,

Frt. Komárek
mužský krejčí 3

v Hradci Králové, Velká podsiň číslo 44ó,

-v doměpí. Šteffkové. s
Plná záruka za elegantní prove

dení a jakost látek. ':

Dlouholetá prakse v prvních
modních závodech Drážďanských.

Na požádání přijdu se vzorníkom do domu.EOD OE
80008dudd0.:
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Robert. Šamburek, 5 $
4

Zaleteno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12, Zalešeno r. 18%0

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky,
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věcí pro velectěné P. T. duchovenstvo.

-< 64 měsíční.— Nehodícíse vezme bez průtabu nazpět..

> Mnohopochvalných dopisů k disposici.ij
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Dikůvzdání

Dobrotivý Bůh zaplať všem, kteřípřiúmrtí

a pohřbu mé nezapomenutelné choti, paní

ANNY ČERNÉ
jakýmkoli způsobem můj krutý žal zmírnil. — Na prvním místě vzdávám

upřímný dík slečně Terezii „Styblíkové, industriální učitelce, za obětavou péči

a velikou lásku projevenou drahé zesnulé v posledních okamžicích, vlp. Janu

Brabcovi za poskytnutí poslední útěchy, veledůstojnému duchovenstvu v Čer

nilově, zvláště veledůst. p. děkanovi Seidlovi za dojemnou a útěšnou řeč nad

hrobem, katolické národní jednotě v Černilově, všem dárcům stkvostných

věnců, všem, kteří v domě smutku útěšným slovem k zmírnění bolu přispěli,

jakož i všem, kteří z blízka i z dálí pohřebního průvodu až do Černilova

se s překvapující obětavostí súčastnili a taktrpký zármutek všech truchlících

pozůstalých zmírniti se vynasnažili.

| Josef Černý,truchlící manžel.

=—— Panu H. Richtrovi vzdávám dík za pečlivé vypravení pohřbu.

Mujítel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králová, — Vydavatel a zodpevědný redaktor Antouím Pochmez. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Kral.



Stíny naší samosprávy.
Z krahů rolnických píše Fpk.

Nedávno uveřejněn byl v jednom časopise
hospodářském článek pojednávající o změně
zákona ohledně voleb do obecních zastopitel
stev. Pan pisatel zcela právem ukazoval na
panující stranictví v obcích našich, a jaké ná
sledky mívají tyto rozhárané poměry. Proto
navrhoval, zdali by nebylo lepší, by volební

něhož každoročně se volí jen jedna třetina obec
ního zastupitelstva, čímž se předchází tomu,
že uelze jako při volbách nynějších smésti
bned celé zastupitelstvo s jeviště činnosti, při
čemž mnohá dobrá věc, započata minulým
zastupitelstvem, beze všeho zachází.

Souhlasím s ním úplně, ač nedoufám, že
by touto změnou volebního řádu vzešlo naší
samosprávě úplné obrození. Stíny její potáhnou
se dále, ne vinou zákona, ale naší dědičné
nesvornosti, závistivosti, netečnosti a neschop
nosti. Jak často slýchávám od občanů zté neb
oné obce stesky na poměry samosprávní a
přece náprava leží v nich samých. Kdyby
místo žalob chopily se plodné práce, nebylo
by třeba stesků a zbytečného ostouzení. Nerad
dotýkám se této bolavé stránky našich poměrů
vesnických. Vždyť není v celé společnosti lidské
stavu, který by byl tak rozerván, rozeštván,
nesjednocen, jako stav rolnický, a to nejen na
venek v ohledu politickém a hospodářském,
ale nejvíce v nejužším svém kruhu, ve vl .stuí
obci.

V jakém stupni tato rozervanost jest,
možno posouditi, že jsou sousedé, kteří 8a
chlubí, že spola nemluví už 5—10 let. Tito sou
sedé se spolu soudí o každý drnek na mezi,
o každou stopu způsobenou dobytkem souseda
drahého. S každým sousedem drží několik
strýčků a tak celá obec rozpadá se na zěkolik
stran. ne sice politických, ale co možná nejvíce
se nenávidějících. Tyto ve svém hněvuneznají
mezí. Zájmy a prospěch obce jsou jim věcí
vedlejší; proto o volbách nerozhoduje, kdo by
byl nejschopnějším. Každá strana chce prosa
diti do výboru své přívržence, či lépe řečeno
své „kejvaly“. Jaké pak je to obecní rastu
pitelstvo, nelze vypsati.

Jinak však i skutečně schopní lidé nemají
choti státi se starostou obce. Proč? Buď
z přílišné pohodlnosti, nebo jsou opatrní, vě
douce, že starosta obce mívá ve svém úřadě
celou řadu nepříjemností, jimž se nelze vyhnoati.
Jest to v prvé řadě rovnání rozepří, vzniklých
mezi sousedy z rozmanitých příčin a jež v zá
konníku označeny jsou jako polní pych. Ten,
kdo rozumně a poctivě chce pracovati, bývá
odměněn nevděkem a prostým podezříváním,
že se později voleb vůbec neúčastní. Proto se
stává, že velevýznamnou hodností obecního
starosty obdaření bývají lidé poměrně dosti
neschopní a nekarakterní. Zoám mnoho případů,
kde nerozamný a jen po cti bažící starosta
přivedl obec do dluhů a sebe také. Jinde zas
jest starosta tak vyškolen, že dovede místo
3 let úřadovati 5—6 let, a obecních účtů ne
složil také za kolik let. Velice často se stává,
že zámožnost jest příčinou důvěry občanstva
a tu pak hromadívá se obyčejně na jedno
osobu celá řada placených a čestných hodností.
A přece, kdyby dotčený je měl jen trochu
poctivě a přiměřeně zastávati, nestačil by ani
na jedou. Starostou má býti vědycelý muž,
vzdělaný, energický, nestranný a poctivý.

Že v našich obcích z větší části obecním
starostou voleni bývají lidé buď méněschopní
nebo pohodluí, svědčí,že na radu a pomoc ochy
lají se k místním ačitelům. Tito pak domobli
se takové vlády vobci, že stali se rozhodujícím
činitelem nejen při volbách obeeních. ale zá
roveň při volbách poslanců zemských a říšských.
Ze toto učitelstva škodno nebylo, je všeobecně
snámo. .

Co té naší neschopnosti jest a bylo vinou?
Částečně oetečnost a nerozšafnost. Když po
zrušení roboty nabyl rolnický stav kýžené
volnosti, tu sedláci, jsouce zachovalým idosti
majetným stavem, počali.se panštiti A jelikož
rojník sám nemohl se v nic jiného proměniti,
hleděl to učiniti aspoň u svých dětí. Tu, je-li
klak jen trochu k avětn, hajdy s ním na študie.
Doma zůsta) jen přihlouplý Honza a kejvavý
Vašek. A tito svým mudrlantstvím 8e Da
psrají dosud na našich vesnicích. Pak se ne
divme, že se nám vede stále hůř, že propůjču
Jeme svá zádaa své kapsy takovým lidem,kteří
za našimi zády zcela po uličnicku nastavují
k nosu palecfe roztaženýmifprsty u raky.

Začínají se i ozývati hlasové. by pořá
dáoy byly kursy pro starosty, ale myslím, že

" dplyne ještě mnoho Jet, než k toma dojde.
Jest sice i na našich vesnicích dosti inteligent

ních rolníků mladších, ale tito buď nemohou,
aneb nechtí působiti. Vydáváme sice veliké
peníze na naše školy, ale pro praktickou
třebu životní se děti kromě čtení, psaní a
počtům nenaučí ničemu. Malá změna v osnově
učební by jistě neškodila. Myslím, že by o tom
měla promlavití povolanější autorita než moje
a proto prozatím do toho zahýhati nebudu.

Literatura.
V. Kotrba v Praze II. CharleuDickens: Život

a příběhy Mikuláše Nicklebybo. Přeložila M Char
barská. Seš. 1. ga 80h. — Knihovna Kříže a Maria:
Vybrané spisy Petra Kopala. Seš 7.—4 po 20 h.
V každé rodině měly by čteny býti spisy Kopalovy.
— Čechie, obrázkový a zábavně poučný měsíčník pro
českou domácnost. Řídí J. Pauly. Roč. II. sešit 2.
Předplatné na rok 6:40 K. '

Grafická společnost Unie v Praze. Bo
ženy Němcové Babička, Seš. 8. za K. 2-60— 28 let
bouře a alunečna v již. Africe. Burské boje. Líčí Schiel.
Seš. 13. a 16. po 60 h. — Paměti presidenta P. Krůgra.
Z burských bojů s Anglií. Přeložil dr. J. Guth. Seš.
8. a 9. po 60 h. — Sofie Podlipská apisy VL.: Pamět
a smrt a jiné novelly. Sešit 4. 6. a 6. po 80 h. —
Spisy Julia Zejera: Kristina sázračná a jiné práce.
Seš. 1., 2. a 3. po 40 b.

J. R. Vilímek v Praze | Devatenáctéstoletí
slovem i obrazem. Vzáoného tohoto díla vydán už seš.
47. a 48. po 60h. — Velikáni našich dějin. Píše prof.
dr. Jar. Kosina, S ilustracemi. Seš, 10.—15, po 26 b.
— A. Domas: Tři Mošketýři. Román. Přeložil Jar.
Vrchlický. Sešit 12 —17. po 26h. — J. Klecandy
spisy: Hrdinové malých románů. Seš. 2,—6. po 25 b.

J. Otto v Praze. Nová země na severu. Vy
prava kapitána U. Sverdrapa k severní točně. Nové

cestopis zajímavé dílo s četnými illastracemi. Pře
klad od dr. J.Gutha. Seš. 1. za 60 b. — Anglická
koibovna: Jan Maclaren: Drumtochtské obrázky. Pře
ložili F, Žilka a J. Bartoš, Sešit 1.—4. po 24 h. —
Básnické upisy Jar. Vrchlického: Má vlast. Seš, 5.—7.

32 h — Sebrané spisy Karol. Světlé: Noveliy.
8 BI. 80 h. — J. Arbesa Sebrané spivy.

Díl VI. Romanetta III. Seš. 6.—8. po 30 h.
Hejda a Tuček v Praze. Srdečnívady, zkor

natční tepen a jiné choroby erdce a cevstva. Napaal
dr. Jan Stock. Bibliotéky lékařských spisů populárních
av. XVII Cena 2 K. Spisek tento lehce a přece dokonale
poučuje čtenáře o okolnostech, za nichž vznikají ardeční
vady a o prostředcích, jimiž lze čeliti jejich zboub
nému vývinu. — Humoresky Oldřicha Kosteleckého
dospěly k seš. 13. Po I. díle „Na ledé“ vychází díl
II. „Ze stráně“. Hamoresky tyto jsou věru osvěžujícíčetbou. Cena seš. 30h.

E. Beaufort v Praze. Přítele Domovinyseš
10 a 11. přináší další část románu J. Šandora Gjal.
ského Na rodné hrondě. Seš. za 20 b.

Drašstvo Máje v Praze. TýdenníkMáj.
Řídí Fr. Herites. Roč. L, seš. 20.821. — Dr.J Guth:
Za horama Pyrenejskýma Črty turistické a canserie
z cest. Cena K 4-50. — Máky v žitě od Gab. Preis

sové. Obsahuje 4 pěknépovídky z Korntan. Cena + K.— Cestou podle moře. Knibabásní od Ant. Klášter
-kého. Za 340 K.

Meth. výklad nov. katechismu. Složil
ThC. Mat. Lhotský Seš. 29. a 80. po 36h. Nakla.
datel V. Kraus v Táboře.

Právní rádce pro dochovnísprávu. Sepsal
TbC J. Pauly. Soš 38.—46. Na 10 seš. předplácí ae
K 8-40. Administrace u J. Kotíka na Smíchové.

Obzor. Časopis zábavně poučný vychází redakcí
VI. Šťastného v Brně dvakrát měsíčně za roč. před
platné 4 K.

Babička. Ruský překlad Babičky Boženy Něm
cové právě vydán byl ve II. vydání knihkupectvím A.
Píšy v Brně. Cena 3 K.

Dražstvo „Vlast“ v Praze, „Viaať“.Časopis
pro poučení a zábavu. Redaktor Tomáš Škrdle. Roč.
XIX,, čís 5. Roč. předplatné 10 K. — Hlasy Svato
václavské Roč. III. Čís. 1.: Sociální postavení ženy.
Vychází šestkrát ročně za 40 h.

Českoslov. vzájemnost. Časopis věnovaný
československé vzájemnosti. Vydává Čenkosloveneké
družstvo redakcí K. Kučery v Olomouci za roč. před
platné 3 K. Roč. I., čís. 1.

Dachovní koihovna. Roč.XXIII,Čís. I
Nejevětější Svátost olt. Vzdělal V, Pokorný. Sešit 1.
za 50 h. Nákladem knibtiskárny bonedikt. v Brně.

Nový báj a Lověna. Lesnický a lovecký
časopis. Red. lesní inž. Jar. Hemmr. Čís. 2. Vychází
dvakrát měsíčně v Táboře za 10 K ročně.

Serafinsaké Květy. Každému terciáři jest
Časopise tento vítaným a milým vodítkem. Redaktor
Fr. Švábeník,. Administrace Ser. Květů v Olomouci
přijímá předplatné 2 K na rok.

Poklad věřících. Lidový list k uctění
Nej Svátosti olt Řídí V. Roudnický. Roč. V., čís. 1
Předpl. roč. 1 K 20 h. Expeduje V. Kotrba v Praze IT,

Růže Dominikánaká. Katol časopisbra
tratva růžencovéhoa III. řehole dom. Redaktor P. V.
Babeník Roč. XVI., čís. 10. Předplatné 2 K 40h
ročně. Administrace v Praze 294-1.

České Listy hospodářské, vydávané
Ústřední apoledností hospod. v královatví Čes. a redig.
dr Fr. Sitenským. Roč.XI., čís. 1. Předpl. 12 K roč.
přijímá Feditelutví Ú.S. H. v Praze.

Nový Život. Měsíčaíkpro umění, vzdělání
n sábavn. Vydává a vede P. Kar. Lutinov v Novém
Jičíně, Roč, 8., čís. 2. Předpl. na rok 8 K

Slesské číslo. Básně.Knihovuičky„Času“
čís. 36. Cena 1 K.

Obrázková čítanka pro mladé ;řátele
zvířat, vydaná spolkem k ochraně svířat v inálovatví
Českém. Koupiti lze sa 80 h v redakci „Světa zvířat
v Praze nad Klamovkon.“

Měsícav Josefa. Vmaléalacinekafžečce
této, která so hodí jak pro mládež, tak pro dospělé,

rakticky naznačena je úctu sr, Josefa. Cena 4 h.
dencová výrobna v Praze—I. prodává 60 výtisků

po 160 K, poštou o 80 h dráže.

Růzeá doporučení, kterýchž se dostalo
uměleckému ústava

B.SRARDA, Brno,
za dodaná malovaná okna v roce 1902.

Velectěný panel

Oknoa v kapli jsou velmi pěkně provedena; dě
kuji mnohokrát, že jsou tak krásně provedena.

16.|2. 1902. Baronka Helena Offermannova.

Velectěný pane!

Na Vaši ct. žádost ze dne 4. dubna dosvědčuji

Vám, že jsem a provedením malovaného okna „Vskříšení Páně“ ve Kdousově velmi spokojen.
Ve Kdousově 4.[5. 1902,

Karel Florián, farář.

Vaňe Blahorodí!

S provedením oken jsem velmi spokojen.
Znamenám se v úctě

dr. F. Reyl, řed. stud. sem. „Borromea.“
V Hradci Králové 19.7. 1902,

Blahorodý pane!

Vzorek je hezký aprůsvitný a vůbec okna tase všem zamlonvají. Srdečný pozdrav a díky za du
dání, což k mé radosti bylo.

Kuželov 80.7. 1902.

Blahorodý pán B. Skarda, Brno!
Za odeslaná okna vyslovují Vám neierdečnější

dík. Provedení jest valice pěkné a tímto právě vystihl
jste mé přání. Rád chci a mobu Vaši ct. firmu
každéma odporučiti.

Dol. Vistonice 15.|8. 1902,

Otm. Karlický, farář.

J. Kačer, farář.

Pan B. Škarda, Brno!
Jménem stavebního komitétu pokládáme si za

čest Vám oznámiti, že jste si u Vás objednanými a
dnes v dobrém stavu došlými 4 malovanými okny
kostelními našeho plného uspokojení vydobyl.

Rovné 9 |8. 1402,
Civilní ředitel komitétu: Petr Igonda, okres. notář.

Pokladník komitétu: Arnošt Koezecz,Ekaplan.
Jovef Istranyavsky, tit. kanov. na Dómě,děkanafarář.

Notář komitétu: Alexandr Ballay, nadučitel.

Blshorodý pán B. Škarda, Brno!
Okua s poprsím av. věrozvěstů „Cyrilla a Me

tboděje“ pro náš chrám Páně vyhotovená velmi se
zdařila. Živost v obrazích, jemnost v barvách skla a
přiměřená pestrost ornamentiky mile působí na po
zorovatele a dodává malbvoknám pravý ráz umělecký.
Jelikož cena je poměrně mírná, nemohu jinak, než
umělecký ústav Váš vřele odporučiti.

Vel. Olkovice 19.[8. 1902,
Ve vší úctě se znamenám Vašnostin

Cyrill Otava, kone. rada a farář.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
Jeem oblažen Vaším korektním provedením,

mnou pro zdejší městský kostel objednaným oknem.
Neopomenu též Vaší ct. firmu každému co nejlépe
odporučiti.

Prostějov 3./8. 190%. V plné úctě
Karel Postler.

Pan B Škarda, Brno!

Vrátiv se z mé cesty, prohlédl jsem mnou ob
jednané kostelní okno a musím Vám za provedení
téhož největší svou chválu vysloviti. Přičiním ae,
bude-li zde ueb v okolí podobná práce, Vaši ct. firmu
co nejvřeleji odporučiti.

Prostějov 23./8. 1902.
V nejhlabší úctě Ad. Procbázka,

P. T. pan B. Škarda, Brno!
Na Vaši ct. žádost dosvědčují Vám, že malovaná

okna v cbrámu Páně v Provodově ae ne pouze lidu
venkovskému, ale ij všem kněžím, co Mariánský
chrám v Provodově navětívili, velmi líbila a tof se
ví, že mně také.

Ub. Hradiště 28./10. 1902.
9 veškerou úctou J.AHavlíček, farář,

Blaborodéma pánu B. Škardovi!
Okno, vlastně rosota je provedena ka všeobecné

spokojenosti, ; zvlášť, de jsou barvy dobře voleny,
Okno činí dojem veselý a radostný. Dá Pán Bůb ge



budem brs kračovat, abychom ta stará okna
vprosbytorin odstranili Zavolám Vás v Čas.

V Kroměříži 10./11. 1902.
Vašemu Blaborodí oddaný Jos. Droběna, kanovník.

Vážený panel
Krásné provedení okna, vzornou dodávka v Čas

a dle ujednání zdvořile potvrzpjí8 neopomena ústav
Váš každému nejvřeleji doporučiti.

V Bystřici pod Pernětýnem 14/11. 100%.
S úctou B. Sušecí, c. k. rada zem.soudu.

Závod g. B. Škarde u Brnu!
Ieradivje za žapna crkvu sv. Jurja na Šipka

sedam novib bojadisanih prozora. Radujs je jzvedena
čisto, solidno a omětnički. Boje razporedane su skladno
a alike sa toli dirno izvedeno, da nuždno otiča na
sabranost i pobožnost. Ciena je umjerena. Mirneduše
preporačam ovaj zárod svakomu.

Na Šipku, dne 8. ožujka 1902.
Ant. Obad, zač. kosist. přišed. i župnik.

Obě dodaná figurální okna ze skel katbedrálních
a antických jsou krásnou ozdobou kaple Zvěstování
Penny Marie ve farním cbrámu Páně. Každý chválí
dílo Vašee obdivuje mírnou cenu. Jeem úplně spokojen.

Farní úřad ve Žďáře 8./11. 1902,
J. Lašťovička, (arář.

Velectěný pane Škardo!

Tímto dosvědčaji, že se všemi 6. figurálními
okny Vaší firmou pro chrám Páně v Kramvíři vyho
tovenými úplně spokojen jsem a proto Vaší firmu
všestranně odporučuji.

V Krumvíři 19./19. 1902.

S veškerou úctou Josef Beránek, děkan n farář,

Velevážený pane!
Jeem s provedením všech oken starobylého

chrámu Páně sv. Jakuba v Podolí úplně spokojen.
Těším se na okna ve farním chrámu Páně v Jemnici.

V Jemnici 22./12. 1902.
Frant. Hlavička, farář.

VašeBlahorodí!
Jsem s okny dodanými úplně spokojen.
V Bochoři 27./12. 1902.

Se vší úctou se znamenán Ant. Dolák, farář.

Velectěný panel
Okna s obrazy sv. Augustina a sv. Antonína:

jež jste do kaple školských sester v Morav. Třebové
dodal, všeobecně se líbí. Těší mne, že jsem se ne
klamal, důvěřuje v ústav domácí a rád při vhodné
příležitosti Váš závod odporučím.

V Morav. Třebové, 22./12. 1902.
Alois Liška, spiritual.

Mnohovážený panel!
Malované okno s obrazem Panny Marie Dubské

Vámi do našeho chrámu Páně dodané svým krásným
provedením uspokojilo mne úplně a zamlouvá se všem
kněžím, kteří během poutí do našeho domu Božího

zavítají. Znamenám se v úctě oddaný
V Dubě 22./12. 1902. Štěpán Palásek, probošt.

P. T. pan B. Škarda, Brno!
9 oknem pro mne dodaným jakož i s oním pro

P. Ouardiána jeme úplně spokojeni. Vyslovoji Vám
ještě jednou největší dík za ta krásná okne, na která
moba býti úplně hrdým a znamenám ge se srdečným
pozdravem

Fiume, 4./6. 1902. Mateo Ballas,
prefektor kostela sv. Jeronýma.

Pan B. Škarda, Brno!
Dodal jste mně 4 okna pro nové kaple při farním

našem chrámu Páně s obrazy: „Obětování Pámě“,
„Ukřižování Páně“, „Sv. Cyrill a Methoděj“, „Sv. Jan
Nepomucký a bl. Jan Sark.“ Obrazy jsou v bohatém,
barokovém, architektonicky provedeném rámci a pozadí
a jest vše odborně uepokojivě provedeno. Z té příčiny
mobu Vás u provádění prací Vašeho oboru dále do
poručiti.

Farní úřad ve Vyškově, 80./11. 1902.
Frant. Kroatilík, děkan a farář.

Velectěný pán B. Škarda, Brno!
Během roku 1902 dodal jste do našeho děkan

ského chrámu Páně 9 malovaných oken. S dovednou
prací Vaší jsem já i osadníci úplně spokojeni.

Děkanský úřad na Kladně 20./12, 190%.
A. Maděra, děkan.

Oltáře,sochyaj.
vé vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašlemo.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 500 oltářů.

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jeat mi umož

něno zasýlati za poubý obnos0* 3 korunji
1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papiru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnie.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizoje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

AOK OKO

Zubní lékař

MUDP.I. Ařál
ordinuje od 8—4 h.

AMradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.

Potbdhobh

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

JAN, —
KALIS ,

hodinář a zlatní! (A

1 Rychnověp. K.
přísežný znalec
c: k. okr. soudu

"Obrázkové
cenníky zašle.

alatých a stříbr.
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás.provedení
doporačuje - - 

TZočárelk
(t, zv, SALZBURKA)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

Nové kočáry nejnovější soustavy
ag“ stáleoa skladě."B

OOOOOOOOOCOOC
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Vřestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

gR$“Boží hroby, "ij
pR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů, ,
praporů a kovového máčlní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou.

"ITTWKTTIITTIMTUMENUXINNFKEKKK

500.000 kusů
velikonočních dopisnio, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 120 zl., 50 zl., 1:80 zl. a 2 zl.

WF“ 2,000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy nu skladě za ceny
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a 6 sl. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nebodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K, KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině.

Přijme se několik spolehlivých zástupců.

400O

ÚB

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
he

v 5ti kilových nádobkách franco
poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
p v Týništi nad Orl.AOAICIIICACEONE

Obrázky "08
k sv. přijímání
ve velkém výběru 1 nd molášěvýhodných podmínek

Karel Šimek V Č Budějovicích.
OY“ Vsorky jsou na pošádání k disposící. "P

Prvni výro ba

věžníc

Pravé vyleželé, burg.0 —
=—— VWINDO mmm
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od Čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80 hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů vMlazicích u Mělníka.



Obnovavychází v páleů v poledne. | Ročník IX.

Stříbrné jubileum sv, Otce Lva XII,

(2) Zvláštní zjev spatřujeme v našem sto
Jetí. Ze všech stran dějí se útoky na papež
skou vládu a vatchý kmet aa stolci Petrově
po 25 let řídí obezřele lodičku církve vysoko
vzdutýmmpříbojem nepřátelských vln. Nejsilnější
muž by se zachvěl, kdyby měl ujati se kor
midla v rozpoutané bouři vášní lidských, pro
tože by vždy při bedlivé rozvaze musil vyznati,
že zdařilá plavba lodičky Petrovy za takových
poměrů přesahuje lidské sfly. A to, co se zdá
býti světa vůbec nemožným, vykonává s ně
všedním zdarem stříbrovlasý veleoný kmet
vatikánský, jenž hnedle při své volbě za pa
peže dne 20, února 1878 zdráhal se přijati
úřad tak zodpovědný při svém vetchém zdraví
a při svých 68 letech života. V Jetech, kdy
obyčejně doševně pracojící lidé odcházejí na
odpočinek, zupocal Lev XIII. činnost na stolci
Petrově. A činnost tato nebyla snad pouze
representační, nýbrž byla to činnost daleko
sáhlá, na obdivuhodné činy požehnanáa v roz
voji církevního života pronikavá. Papežové
jsou, dnes zbavení světského panství, uvěznění
v pravém smyslu slova na svůj vatikánský
palác, odkázáni ve svých životních potřebách
na almužny věřících a přece význam Stolice
apoštolské jest mnohem větší nežli v jiných
stoletích. Úcta k papežství neklesla, nýbrž
značně stoupla a jest tím cennější, že se ne
opírá o žádnou moc pozemskou, nýbrž vyplývá
čistě z náboženského přesvědčení. Kdo by mobl
zavírati oči před patrnou milostí Prozřetel
nosti Boží, která tak obdivahodným spůsobem
sílí vetchého jubilara v obtížném úřadě hlavy
křesťanstva.

A kdo není veden ani citem zbožnosti ku
vděčnému holda jabilujícího Náměstka Kri
stova, musí z příkazu spravedlnosti skloniti
hlavu před papežem, jakých málo vykazují
dějiny církevní. Evangelický list „Nord. Alg.
Ztg.“ napsala loni ku 20. únoru na počátku
25. roku pontifikata Lva XIII. tato slova:
„Chápeme pocity úcty našich katolických spolu
občanů při počátku řídkého jubilejního roku.
Vláda papeže Lva XIII. má nárok na stkvělé
místo v dějinách ofrkve. Málokterý předchůdce
jeho zosobňoval myšlenku papežství ve své
osobě jako Lev XIII“

A vskotko Lev XIII. jest stkvělým před
stavitelem papežství.

Slova Kristova: „Ty jsi Petr t. j. skála
a na té skále vzdělám církev svou“ platí mě
rou svrchovanou o Lvu XIII. V dobách poli
tických útisků obrací se katolíci němečtí za
boje kalturního ku skále Petrově a železný
kancléř Bismark ustupuje nástupci rrbáře
Galilejského. Rozptýlené ovečky v zámořských
krajinách uvádí neunavně v jeden ovčinec
Kristův a v krajinách civilisovaných vymáhá

svobodu náboženskou pro katolíky. Když pod
vratné bludy sociální zachvátily široké massy
Jidové a společnost lidská v úzkostlivé bez
radnosti hleděla vstříc zdánlivě neodvolatelné
pohromě, savzněl z velitelského můstku lodičky
Petrovy povzbuzojící hlas prozíravého papeže
státníka. Okražním listem o otázce dělnické
poskytl Lev XIII. spolehlivý kompas všem
státníkům, vladařům i všemu lidu křesťanskému
a silně bloudící loď společnosti lidské obrátila
se ke kýženému přístavu společenských oprav.
V době serchovaně rozhárané nastoupil Lev
XIII. na stolec Petrův, ale tak znamenitý papež
ulehčil svým věhlasem těžké chvíle katolickému
lidu, čímž podán světu důkaz, že papežství
jest katolické církvi prospěšno. Věřící musí
Lva XIII. milovati, protože jest církví vskutku
„sloupem a utvrzením pravdy.“ Ale i jinověrci
nemohou odepříti svůj obdiv papeži filosofu a
učenci. Proslulé sbírky vatikánské obohatil
Lev XIII. vzácnými obrazy a mnohým cenným
předmětem. Ve vzdělaném světě nebude nikdy
zapomenuto na Lva XIII., že otevřel archiv
vatikánský svobodnému bádání učencům celého
světa. Tím podán byl světu důkaz, že církev
nepotřebuje se báti pravdy a vědeckého bádání.
Netřeba nic z dějin církevních skrývati, protože
před zrakem kritické vědy zmenší se značně
vybájené přebmaty správců církve. Když nejsou
prostadovány původní prameny historické, pak
ovšem otevřeno je banopiscům volné pole ku
zlomyslným pomluvám. Do dějin světových
vpašovány byly nespravedlivé úsudky zejména
o vládě papežů. Účel tohoto podvodu jest
průzračný.

Čím hůře bude vylíčena působnost ka
tolické církve, tím notnějším a blahodárnějším
bude se svétu zdáti vystoupení samozvaných
oprávců v 16. století. Dle francouzského histo
rika de Maitre provádí se již po 3 století ú
čelné a soustavné falšování dějin na úkor

Lev XIII. náš vděk, že otevřel původní pra
meny ku volnému stadiu. Pravda církvi nikdy
neublíží. I když se shledá, že mnozí z povo
laných obhájců a služebníků církve místo pod
pory poškozovali církev svými činy, vynikne
tím spíše věroučná pravda, že církev katolická
jest zřízením Božím, tak pevně na skále Pe
trově založeným, že mu žádná zloba lidská
nemůže ublížiti. V bistorii bude to vždy pro
Lva XIII. čestným záznamem, že amožnil cirkev
očistiti od vymyšlsných klevet otevřením ar
chivu vatikánského.

O vědeckém rozhledu jubilujícího papeže
svědčí to, že zřídil ve Vatikáně velikolepou
hvězdárna, jíž bylo světovým kongressem
hvězdářů svěřeno podávání zpráv o italském
nebi. Badiž též poznamenáno, že Lev XIII.
patří ku přednějším vlašským básníkům.
Básnické nadání projevil jié na studiích v 9.
roce věku svého pěknou latinskou básničkou.

Ve Lvu XIII. spatřujeme apoštolskou
horlivost, státnícký důmysl, vědecké porozu
mění v ušlechtilém souladu spojeny. Ejble,
zářivý vzor velekněze!

Když před lety francoazský spisovatel
Boyer d' Agen rozeslal vynikajícím státníkům,
očencům, básníkům, žarnalistům ibiskupům
všech národností dotazník, co sondí o nynějším
papeži, nepřekvapilo nikterak veřejnost, že
všichni tázaní měli pro Lva XIII. nelíčený
obdiv a pochvalné uznání. Jas slance nelze
popírati. Posudky tyto vyšly tiskem v zajímavé
knize. Zemřelý již žurnalista Blovitz ocenil
význam Lva XIII. slovy: „Sv. Stolice vykazuje
snad © neoblomnější zápaeníky, nenprosuější
zákonodárce, zářnější apoštoly — ale nebude
míti duše, která by byla posvěcenější láskoa
ku pravdě, dacha, který by byl více proniknut
Jáskoa k Boha a k náboženství a jenž by byl
více očištěn láskou k lidem. A poněvadž Lov
XIII. vším tím jest, zůstane v mých očích
jasností, pravdou a láskou.

A tomuto jasnému veleknězi dopřál Bůh
dočkati se stříbrného jubilea papežského, zla
tého jubilea kardinálského, dómantového bis
kupského a železnéhojubilea kněžského. Nebadí

vaši pozornosttento vzácný zjev, jenž se udál
za celých 1900 let pouze po třetí v dějinách
církevních? Nepozorojete patrnou milost Boží
na vznešeném jobilara spočívající? Chtěli
byste odporovati vůli Boží a nesoublasiti
s modlitbou celé církva, která zbožně želá:
„Bote, Ty Lva XIII. žehnej náma zachovej!?“

Co teď?

(14) Rozvačaji li o politickém boji českého
národa v posledním půlatoletí, mimovolně vzpo
mínám 8i na Napoleona I. Tento dobýval ovšem
toho, co mu nepatřilo, český národ pak vede
boj za postavení, jež mu náleží právem Božím
i lidským; v něčem jsou si však podobni. Na
poleon, zdecimovav dloubými válkami národ,
nucen byl doplňovatí své prapory konečněi
chlapci. Národ český nucen k tomu sice není,
ale vida, že ti staří harcovníci, jež do Vídně
posílá, utndlévají, pozbývají kuráže a nesplňují
po 6, po 12 letech, co kdysi slibovali, ohlíží
se po bojovnících nových u tu je zcela přiro
zeno, že nevolí, nýbrž sabá k těm, kdo mu
jsou nejblíže, kdo se mu uabizejí a slibují
nejvíce. A tak jsme u nás v Čechách čím dál
mladší a čím dál radikálnější; pravá politika
va bangue, My víme, že tam ti mladí také
mnoho nedokážou a že, nenastanou-li přízni
vější poměry zahraniční, rozbijí se všecky
snahy a všecky boje, ale my to zkusíme přec
— boršího se nám státi nemůže nic, než že ani
mladí 3 tou károu z bláta nevyjedou. V tom
postavení nalézali se Mladočeši r. 1891., kteří
jako opatrní lidé počali nejdříve shazovati onu
přítěž, již si s sebou do Vídně přinesli z li
dových táborů a shromáždění. Shodili všeobecné
hlasovací právo a rozešli se se socialisty; když
se balon v téch „vyšších“ s ferách opět zastavil,
zbavili se protiklerikalisma; když doma začali
se hýbati sedláci, odsvpali trochu písku na
moderní školu a řekliučitelům: „co jsme mohli,
to jsme udělali, více k vůli národu aemůžeme“
a když bylo nejhůře, oblíželi se, kde na který
hřebík by pověsili státní právo, ba ani 8 od
voláním jazykových nařízení neberou to dnes
tak vážně jako kdysi v Mísdroi. V našem tá
boře mají pro to kritiků těch nejmíraějších;
my uznáváme jejich přičinění, jsme jim vděční
za to, že 8e nespojovali 8 nepřítelem nábo
ženství a katolické církve, ale to vše neuzná
vají jiní, neuznává uárod v mladších, činů a
ct žádostivých svých vrstvách, chce viděti ne
sliby, ale skutky a připravnje jim poznenáhla
r. 1891.

Nezmoudří-li národ, nevybere-Ji do svého
poselstva muže opravdu nejlepší, pravé aris.
tokraty duchem, nýbrž požene-li do tohoto svého
svatého boje kádry lidí mladých, snad bojov
ných a nadšených, ale nezkušených, pak obtě
žuje je balastem, jejž oni dnes neb zítra od
hoditi musí a vštěpuje jim již napřed zárodek
politické smrti, neboť — tof jisto — ani oni
nevyplní sliby své a očekávání národa a i přes
jejich hlavy raziti si budou cestu noví šplbavci
k politickému Parnassu.

Kdyby si byli Mladočeši přinesli do Vídně
lesklý štít národních bojovníků bez radikálního
chochole, byli by se mnohé nedůslednosti uva
rovali a ve Vídni pevnější půdu pod nohama
nalezli. Ovšem bez chochole toho by se tam
ani nedostali a tu jsme zase tam, kde jsme
byli — u národa a jeho politické neschopnosti,
vybírati si do svého zastupitelstva muže ne
nejkurážnější, ale opravdu nejlepší.

Tato radikální politika je pro národ tím
povážlivější, že při ní upadá víc a více do
radikalismu náboženského, jehož, jak poměry
jsou, ve Vídni naprosto potřebovati nemůže.
A to je také vždy ten první pytel 8 pískem,
jejž čeští poslanci se svého balonu shoditi mosí;
udělali tak Mladočešia udělají i radikálové, až
se do těch vrstev dostanou. Pravda, je to kus
historického dědictví, že český národ viděl
ve Vídni Řím a v Římě Vídeň; při historické



věrnosti katolických Habsburgů a husitské mi
palosti českého národa je to zcela pochopitelno,
ale je nepochopitelno, jak může střízlivý člověk

úavazovati politika své doby na historii,ješje sice učitelkou, ale ne vůdkyní národa. Z hi
storie své může se český nároď mnohému ačití
— ovšem z té pravé historie, nezkalené před
sudky z pramenů svých vepřátel — ale jí se
říditi v dobách přítomných, zcela změněných,
to by byl nerozum.

Již od té doby, co jsme vstoupili do ví
deňského parlamentu, musili jeme poznati
pejzavilejší nepřátele svého národa v Námcích
t. zv. liberálních, sloupech to onoho centra
lisma « byrokratismu, jímě jsme juko svěrací
kazajkou stísněni; k těm přistoupili v poslední
době němečtí nacionálové, kteří pracojí n8
rozbití říše, v níž dle Palackého, Havlíčka ai
dnešních politiků spočívá nejen rovnováha
Eoropy, ale pro menší národy slovanské i
nřirozená tvrz a záštita, Zde tedy je svoraý
postap do celé další budoucnosti vyloučen,
není však vyloučen s katolickými Němci,
8 nimiž tvořili jsme za Hohouwarta a Taffa
železný kroh a mezi nimiž nalézá se mnoho
mužů, kteří pro naše požadavky, ku př. úřední
češtinu v okresích českých, mají porozumění
a s nimiž bychom se byli dávno dohodli, kdyby
nebylo prvních, před aojmiž ti druzí musi se
míti pa pozoru, nechtějí li přijíti o své mau
dáty, zejména nesmí přistoupiti na české státní
právo. Mladočeši ihned vycítili, že, nechtějíce
zůstati ve Vídni osamocení, musí voliti ze dvou
zlo menší, hledali tedy záhy cestu do tábora
německých katolíků, kterou tuk dalece našli,
že aspoň pro některé požadavky českého ná
roda a aspoň v části německého lidu je poro
zamění, ano že bývalá pravice aspoň od pří
pada k případu dá o sobě věděti. Nepřátelé
českého národa dobře cítí, že by slávě jejich
byl konec, kdyby obě národnosti v Čechách
se vyrovnalyA proto štvou, a zase Štvou, pro
tože ze štvaní žijí a existují.

Hlavní chybou Mladočechů však bylo
nejen že více slibovali, než splniti mohli, ale
že, i když do Vídně přišli, nezůstali si dů
sledui, troubíce hned k útoku, bned k ústupu.
Jicb postavení nebylo ovšem závidění hodné,
ježto bylo se jim bítí nejen ve Vídni, alei
dowa, což jiným stranám obstarává tisk, který
však Mladočechům špatných prokázal služeb,
tak že není spad drubé politické strany, jež
by kdy měla se svým tiskem větších potíží.
Je to věru zvláštní poměr mezi Národními
Listy, až posud formálně repraesentučním or
gávem Mladočechů a mezi těmito samými. Nám
se zdá, že by se oba milenci dávno byli ro
zešli, kdyby se jeden druhého nebál a jeden
drabéhv nepotřeboval. Kdyby byli Mladočeši
hned na počátku své politické kariery založili
vlastní list, byli by daleko lépe na tom, ježto
rozpora mezi jich orgánem a mezi vídeňskou
jich politikou by nebylo, věděl by národ, vě
děli by poslanci, na čem jsou, kdežto dues
jinak ve Vídni volají a jinak se to z Mariánské
ulice ozývá. Úi dovede někdo v Čechách

©FEUILLETON.©
Motiv masopustní.

NapsalJosef Váňa.

Byl v karnevalu podvečer....
Slunce na západním nebi dohořelo a jako

poslední pozdrav poslalo ještě na slabé posněženou
zemi celou potopu paprsků, jež rozstříkla se v šíř
i v dál, jako když vylítne spousta barevných jisker
2 rozžhuvené výhně. A bořely, jiskřily, zářily.
třpytly se poslední ty proudy světelné, jakoby
někdo neviditelný mohutným dechem je rozji
třoval.

Zahořel po polích sníb na vyčouhlých hrou
dách, zaplály kalužky v kolejích a příkopech a
neviditelná síla jakási tvořila na jejich hladině
kouzelné hvězdice a ozdoby. Mrrzlo.

Zachvěla se zemé pod posledním polibkem
světla, zachvěla se naposled a již halila tvář svou
v temnější a temnější stíny, jakoby ji zacbouliti
chtěla před nascávajícím mrazem.

Zčernaly stíny více, lehly za každou hrudu
v brázdě, roztahovaly se odtud dál a dále, roz
prostřely se pomalu v celou pláň a pohlcovaly
nenasytným svým| jiícnem poslední záchvěvy
světla. Jaxo příšerná medusa rozprostřely svá ne
viditelná cbňapadla v šíř i v dál a jako upír za
tínaly je nemilosrdně v mizící šero, svíraly je
těsněji a těsněji, až konečně všude se rozprostřela
úplná — tma. Noc zvítězila nad dosud šeřícím se
dnem. Byl to zápas krutý, zápas vysilující, zápas
na život a na amrt, zápas světlaa tmy, nevinnosti
a — bříchu... ..*

A byl v karnevalu večer ....
V ulicích velkoměsta zaplály elektrické žá

rovky. Jako když nůž vrazí do husté, mrazivé
mlhy. A odevšad jen zazníval hrkot kočárů a

v soublas uvésti politiku mladočeskoo a po
slední slavnostní manifest N. L., dovede někdo
vysvětliti, jak mobon býti poslanci pró směnu
jednacího řádu, jich orgán pak vlastně proti
ní?! Kde, odkád mají brátí poslanci jistota ve
svémjednání, neústupaost vésvých požadsvatčh,
než odtud, kde byli svými mandáty pověřeni?

vlastní list jejich politika odsazuje? Kdyby
nebylo N.L., jež žádné přiležitosti posad ujíti
si nedají, aby proti straně katolické a staro
české neštvaly, již dávno byl by poměr mezi
stranami těmito a nynější českou topraesentací
upraven u Mladočeši byli by aspoň s této strany
mocně podepřeni, když všichni, s nimiž se
kdysi milkovali, stali se jim nevěrni.

Když již k utvoření t. zv. národní rady
došlo, měli jí Mladočeši využitkovati a dáti
si aspoň sem tam svůj postup ve Vídni ověřiti;
toho však oni, aby se o zásluhy nemusili
s nikým děliti, v časech lepších neučinili a
nyní, když je zle, tak učiviti se bezpochyby
stydí Je ovšem těžko, dáti si maršrutu před
pisovati tam, kde se situace každý den jako
v kalleidoskopa mění, ale v hlavní věci, ku př.
zda do oposice či ne, byli by kryti a nemosili
by prodělávati celou stnpnici od Stránského
až k Fořtovi.

Řeklo-li se jednou orčitě: „nepřipustíme
jednání, dokud nebudou jazyková nařízení ob
novena“, pak se měly vyvoditi i důslodky,
zvlášť když vláda v celém tomto zimním za
sedání ani -v hospodářském ohledu pro národ
český prstem nebnala. A to celá řada věcí
prošla, úprava učitelských platů, konverse
státního dlubu, branná předloha a nyní zve
si předseda ministerstva dr. Pacáku do svého
boudoirku, aby hoi pro vyrovnání s Uhry, ano
i pro budget, kde je vyložena příležitost, aby
vláda zvěděla, kdo je s ní spokojen a kdo ne,
přepracoval. Co teď?! Rozbijí li Mladočeši
parlament, užije vláda $ 14. a užije ho nepo
chybně proti českému národa; propustí-li bud
get, využitkují radikálové nedůslednosti Mla
dočechů, jako tito vyažitkovali situace r. 1891.
Ano,co teď!?....

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 25. února.

(Ke všeobecné veřejné situací. — Poměry a orga
nisace katolicky smýšlejících. — „Velká Praha“

a k volbě nového primatora.)

Stisuěnost a rozvrácenost stávajících ve
řejných a politických poměrů českých nejdů
razněji uazoačaje na všech stranách jevící se
touha, aby před třemi lety ustanovená „Ná
rodní rada“ ze svých dřímot se probudila a
příslušnou ji působnost zahájila Není totiž a
nás pamětníka, aby naše české vlastenecké dů
ležitosti nncházely se v tolika slepých uličkách,
jako jest totnu dnes. A nejpovážlivějším zje

cinkot rozhoupaných rolníček a funící a frkající
koně odevšad hnali se jen k budově ohromné,
k budově tonoucí v záři světel a žárovek. A jako
posměch z jiných světů jakýchsi lepších zaznívaly
sem v drsné zvuky rolniček stlumené melodie
sladkého valčíku A v osvětlených s. zářících
oknech bylo viděti jen stíny mihotajících a otá
čejícíchse tanečníků... — —

»Milostpaní, kočár už stojí venku s milostpán
už připraven ččká,«

»Dobře Fanny| — Podívejte se, sluší mí ta
růže tam v zedu vevlasech ?«

»Výborně, milostivá paní! Každý by myslil,
že račte být ještě svobodna.«

„Mlčte, vy brepto! — A dejte mi tu dobrý
pozor na děti... „la

A milostivá paní otočila se, sblédla se ještě
jednou celá v obrovském zrcadle a již odšustěl
celý její zjev za těžkou portierou ve dveřích, Jen
omamující a pronikavá vůně zůstala po ní v pokoji,

»Taak, konečně mám pokoj l« povzdychla
si z hluboka Fanny. »Člověk, aby byl otrokem.
Fanny sem, Fanny temi a Fanny aby byla všude.

s jejími fakany.«
A v tom svém rozhořčení Fanny postavile

se před zrcadlo a ohlížela se na vše strany.
«Hm, takovou milostpaní bych taky dovedle

dělat. Jen mít penlze l
Za těch slov otevřela toiletní milostpanin

stoleček a líčidlem natírala si tváře a voňavkou
napouštěla si šaty. Pak rozžehla kahanec s ka
deřila si vlasy.

"Hezky mi to sluší, jen co je pravda... „«
»Fanny, Fannyls« ozvalo se najednou ve

dveřích a dvé roztomilých hlaviček nahlédlo do
pokoje, hoch a holčička.

»Fanny, budete nám dnes povídat pohádky ?«
»Nic nebudu! Pojdete spat a hnedle roz

kříkla se Fanny.
„Spat a tak brzy... „o
+Už jsem řekla a dost la

vem při tom jest, še na místě všeobecného
doznání těch či vněch vad nebo cbyb, ješ by
jediné -"umošnílojejích napravení, panují ve
veřejnosti plané hádky ajalové spory. 0. to,
kdo je v tom všeobecnémzmatku větším vin
nikom.. 1 2

-Tyto hádky a spory o větší nebo menší
miru vioy ve stísněných a nebláhých dnešních
poměrech jsou však také užitečny, neboť ony
poučují celou veřejnost, že 80-v ní jedná je
nom 'o:většího nebo menšího vinoíka, to jest,
že vina oa nynějším zbabnění českého šivota
jest všeobecnoů. Všecky strany, všechny veřejné
osoby nesou vní svůj určitý podíl.

Hlavot příčinou dnešní žalostné.deby jest,
že pravda přestalu býti u nás pravidlema ři
ditelem veřejného života. Někomu se u náy
promíjejí i nejhorší neřesti a jiný jest bit za

to nejplatnější a uejpoctivějšípraci. U nás sinezkušení, nevzdělaní lidé někde v hospodě
zkonstronjí nemožné ideály 4 podle nich chtějí
potom upraviti celý svět. Kdo je nechce po
slechnooti, ten jest hued zpátečotkem, tmářem
a nepřítelem lidu, jemuž vlastě jenom oni
drancojí kapsy, aby byli lehce živi. U nás
prohlašovaná svobodomyslnost nese dnes veške
ré nejenom příznaky, ale vlastnosti veřejného
tyrapství. Pláštěm svobodomyslnosti příkrývají
se dnes dokonce společenské násilnosti. Soudek
tohoto u nás dnes zobecnělého veřejného ná
poje však již dochází, neboť svobodomyslné
strany tlukou a potýkají se ze samé svobodo

jit ani vlastní bratr vlastnímu bratrovi nechce
popřáti právo napsatí na kos papíru kousek
mínění, jež se s jeho nábledy nekryje! Tak 8e
u nás svobodomyslnost zdokonalila, že jest
konečně na nejvyšším vrcholi své dnkopalosti.
V tomto bodu mění se v komiku.

Když jde u nás po ulici tele, tu jest
pravda od uébo tak. daleko, že jední říkají,
že to tele je slon a drazí praví, že je to ko
már. Ale, že je to tele, bojí se říci i ti, kdo
to dobře vědí » bojí se to říci proto, aby za
to nebyli ostouzení jako. blázni, že mluví
pravdu. Tím se pak stává, že v vašem veřej
ném životě panuje obecný zmatek, hotová ko
tnedie.

Tuto sešmodrchanou situací by ovšem že
ani procitnutí dřímající „Národní rady“ ihned
nerczmotalo. Zejména kdyby ta „Národní ruda“
probudila se v těch osobách, z nichž byla své
doby složena. Ti vánjové jsou od tehdejšího
svého smýšlení a svých stanovisk dnes tak
vzdálení, že jsou to většinou vlastně jiní lidé...

U nás se za poslední doby náramaě rychle
žije. Před desíti lety pozvedlo české rolnictvo
Mladočechy k ovládnutí samosprávných iosti
tací v Čechách a dues české rolnictvo Mlado
čechy odevšad vypazuje Před desíti lety vy
slalo české učitelstvo Mladočechy na místě
Staročechů do Vídně na říšskou radou, odkudž
české učitelstvo svými hlasy a vlivy je dnes
vytlačoje. Přsd desíti lety byla celá řada
dnešních mladočeských vůdců nadějnými kan
didáty existence culéru staročeského a celá
řada před desíti lety Mladočechů smýšlí dnes

F- 
A navonéna a nskadeřena Fanny chytila dítko

jedno po druhém, svlékla je do košile a položila
do postýlky,

»A nebudete-li tiše. tak vám povím... . |
Děti ani nedutaly. Schovely se poď peřinu

a zavřely oči. Fanny se baly velm:. Ta stábla pak
rychle světlo a skokem byla v kuchyni.

Dítky však usnouti nemohly. Házely sebou,
obracely se se strany na stranu, ale nic naplat.
Těšily se tolik, že jim Fanny bude povídat po
hádku,ale zatím ....

„Prosím vás, Fanny«, ozval se asi po ho
diné nesměle hošíček. »Prosím vás, my nemůžeme
usnout, pojďte nám povídat pohádkul«

Ale Fanny neslyšela. Oči ji hořely, tváře pá
lily, prsa se vlmila a celé její tělo chvělo se
touhou a vášní — v náručí milencově.

Nevinnost a hříchl

A milostivá paní? ,
Budila v plesu obdiv. Ustrojem i postavou

byla královnou
»Milostivá paní, teprve «ateřstvím zvýšila

se vaše krása« šeptel jí v ucho drze jeden lichot
ník. sAni neračte věděti, jak jste nyní okouzlu
jící, jak jste na kráse získala. Teprve nyní uplat
uje se váš půvab a vaše elegance.«

+Pochlebníkul« zvolala jakoby urašena mi
lostpaní a zdálo ae, že 1 pod líčidlem se začer
venala. Ale zatím v duchu celá se v marnivosti
rozplývala, A jen to slovo mateřství jaksi ji v ná
ladě zarazilo a v tom zdálo se jí, jakoby se jí
byl ozval v duši i sotva slvěstelný,ale tolik dojí
mavý a smutný hlásek: «+Mamipohádku («

Nevinnost a hřích!
o s

. *

Byl v karneveluvečer ......
V začazené jizbě pokoutní kořalny seděl

muž v prostředních letech. Čepici měl vraženu
až do týle, hlavu podepřenu v dlaň a ze širokých

*det vypouštěl celé mraky dýmu ze smrduté dýmky.
Ani světlo špinsvé Jampy nemoblo řádně svítiti.



rozhodně konservativně. Loni byl vůdcem 80
ciální demokrucie a jejím kandidátem posla
nectví pan Aat. Rais, který dnes o ní emýšlí

js zcela jinak, jako smýšlí jinak ona o něm.ni hrál v agrární straně nejpřednější úlohu
pao Emanuel Hrabý a letos pánu tomu agrar
níci nemohou přijíti na chuť. Loni Josef Ort
a professor Drozd platili za vzácné muže a
dnes? Dále obtěli jsme udělati vtip o panu
dro Herbenovi, ale na to jest dost času.

Proto, když tento rychlý život v české
veřejnosti, jejž bychom mohli nazvati „letem

oměrů“, blíže sledujeme, nepochybně dospě
Jemo ku přesvědčení, že se u nás žije bez dů

sledného provádění vážnépojstých cílů a programů a že Se a nás nepolitisoje a nepůsobí
ve velkém jednotném rámci vádělaného národa,
nýbrž že se náš veřejný život proměnil v ja
kousi Sič, jak jest vylíčena v Gogolově „Ta
rasu Bulbovi.“

Takové hospodářství ovšem že na dlouho
nepostačí. Reakce v něm nastane dříve nebo
později přirozeně sama. Rozmanité figary z na
čeho veřejného života zmizí tak rychle, jako
86 v něm objevily. Avšak jde o to, aby nastá
vající a příští doby nalezly v české veřejnosti
dostatek osob a hlav, které by se po nynějších
poměrech vážné (a platně dovedly ujmouti ří
zení a uspořádání rozerácených veřejných zá
ležitostí.

Stáli jsme na těchto místech nejrozhoduěji
na stanovisku, že V našem veřejném českém
životě působícím činitelům především třeba
jest vyhledávati to, co nás v silnou a mocnou
národní a společenskou jednotu spojuje a vy
stříbati se všeho, co nás tříští ve slabé, málo
mocné a komicky malicherné frakce. Mínění
toto začíná v poslední době pronikati vrstvy
inteligence a zevšeobecnění jeho stane se ne
pochybně tou tvrdou půdou, na níž se v ne
daleké budoucnosti nezbytná nová veřejná
česká národní a politická organisace uplatní.

Potnd, dokud bode v našem veřejném ži
votě na místě zájmu všeobecně národního a
vlasteneckého staven dnešní justament osobní,
oposice „z principu“ a snahy soukromá, jsou
veškeré snaby po urovnání dnes rozervaných
českých záležitostí a poměrů zatím pouze
zbožným přáním. Jon pravda a přísné její
sledování vysvobodí nás!.

V posledních měsících pronášívá se mí
nění, že strana katolická jest nh několik let
zabita, znemožněna. Nechceme nikomu bráti
radost nebo zármutek z tohoto mínění, proto
ponecbáváme každému jeho náhled. Ale sobě
ponecháváme svůj náhled také.

Jako nejpřednější příčinatohoto smutného
stava strany katolické uvádí se pád Svato
václavské záložny v Praze. Měli jsme v této
záležitosti také své vlastní „všetečné“ náhledy.
Žadali jeme především rycblé jasno v ní;
z laického svého stanoviska nesouhlasili jsme
u tím, že české duchovenstvo převzalo zodpo——————|,————-—---—————>
A zápach z tabáku a 4 všude rozlité kořaly až
zerážel a dusil.

»Hej, povídám, ještě půlčík, vždyť je masopust.«
Výčepník žid přiskočil a nalil. Muž pozuvihl

půlčík a zachechtal se z plna hrdls, jakoby se
smál sobě,

sE co, houby! Vždyť jsme jen jednou na
světěl« rozkřikl se najednou. »Proč bychom tedy
nebyli veselí!«

A muž se notně napil, bouchl plecháčkem
o stůl a začal zpívati:

»Kořalička teta moje
často se mnou postrkuje,
kořalička teta má
často se mnou strkává,“

Otevřely se dvéře a do jizby vkročil bledý
a vyzáblý hošík.

»Tatínku, maminke mne pro vás posýlá,
máte jít domůl«

sCo že?l« rozkřikl se muž. »Ta mi bude
něco poroučet? Vydělává mi snad na pití?«

A muž uchopil plechový půlčík a uhodil
jím do stolu, až setekutina rozstříkla na vše strany.

»Tu máš a pij a tuhle si sednil«
A napilý muž podával chlapci půlčík a nu

til bo, sby se napil. Tomu oči se zajiskřily,
uchopil dychtivě půlčík a napil se hitavě.

»Kořalička teta má
často se mnou strkává«

Začal muž zase zpívati. Ale chlapec už ho nesly
šel. Rozložil si ruce na politý stůl, sklonil na ně
blavu a — usnul. Silným douškem kořalky oa
dobro.sespil. A musilose mu něcepěkného
zdáti. Usmívai se stále. Najednou však otevřel
ústa, jakoby chtěl Japati čerstvý vzduch, pohnul
několikráte tiše rty, ale pak najednou docela hla
sitě promluvil: „Tatísku, máte jít domů .. .«

Nevinnost a — břích!
A mezi oběma zápas, zápas krutý, vysilující,

sápas na život a-na smrt... .
Byl v karnevalu večer.. .

vědnost za skutky, které v naj řednější řaděspáchal radikální pokrokář a Jadočech Josef
Ort; přáli jeme si rychlé vysvětlení číslic
vkladů, k nimž se dle úředních vyhlášek do
polovice prosince oikdo oehlásil; pokládali
jsme za potřebné uveřejnění jmen dlažníků do
záložny. Měli tjsme za to, že zjednání a opu
tření téchto požudavků postaví otázka Svato
václavské záložny do značně jiného světla,
než li v němž se jevilo a že skoncování její
urychlí a usnadní. Jako vždy chtěli jsme tak
zde dosíci toho nejlepšího t. j. pro vkladatele $
dlušníky posice té nejjasnější a nejvýhodnější.

Jak však byla věc za všeobecného zmatku
zavařena, musí býti nyní pěkně tiše snědena.
Dnes má o celé věci každý soudný mož své
mínění a proto máme za zbytečné, kterýmko
livěk způsobem o nf se zde nyní šířiti. Až bade
čas, promlavíme své slovo. Jenom to bychem
si přáli, aby pro památku byla otištěna jména
všech dlužníků v záložně, aby se vědělo, za koho
duchovenstvo a vkladatelé platili. Jest tobo
zapotřebí věděti stejně „pro praeterito,“ jako
„pro faturo“. Tím zatím o Svatováclavské zá
ložně z této stránky pontík.

Ze druhé stránky o Svatováclavské záložně
inluvíce, tmusíme k tomu poukázati, že české
duchovenstvo prokázalo pří ní, jak jsme v roz
manitýchprotikatolických listech čtli,
heroickou sílu a moc. Proto o straně, jejíž stou
penci heroickou sílu a moc prokázali, nemasí se
mloviti jako o zabité, znemožněné. Katolicky
smýšlející vkladatelé a katolické duchovenstvo
udělalo pro mnohé a mnohé hodně nekato
lické dlužníky do Svatováclavské záložny více,
než-li bylo povinno amusilo a více, než-li oni
učinili sami pro sebe. Jest-li je tím z bryndy
vytáhlo a ruce jim uvolnilo, a oni snad jenom
kamení na cestu katolíkům budou za to znovu
házeti, tím také katolická strana zabita není.

Naopak! Po pádu Svatováclavské záložny
katolické smýšlení sesílilo, zmohutnělo a oživlo.
S taškářstvími, v záložně té kdykoliv a kým
koliv páchanými, žádný poctivý člověk nesou
blasí, proto netřeba jich ani odmítati. Avšak
charakteristické a pozoruhodné jest, že právě
v době, kdy proti katolickému smýšlení na všech
stranách jest usilovně mobilisováno, jeví se býti
katolická strana v národě stranou —nejsilnější.
V době, kdy není výhodno ani „Otčenáš“ na
hlas se modliti, v době, kdy ani sochy svatých
nejsou ušetřeny výčitek pro hříchy páně Ortovy,
svolána byla v Praze katolická společnost k dů
věrné schůzi, k níž se dostavilo přes padesáte
vážných, inteligentních osob, z nichž bylo pouze
sedm kněží. A při tom nebyla nijak zůčast
něna křesťansko-sociáluí strana ani starší, ani
mladší.

Nechtíce a nemohonuce nijak předbíhati
událostem a nechtíce vyzváněti něčemu, co te
prva klíčí, nesmíme předce o tom mlčeti, že se
jedná o novou organisaci katolicky smýšlejících.
Vyhýbajíce se předčasným i nevčasným výkla
dům všech podrobností uvádíme, že v katolické
organisaci stojíme v momentě, jernuž se v pru
ské taktice říká „Front und Fligel veriindern“.
Rámec organisace této bude upraven v takovém
rozměru, že žádné osoby si v něm překážeti
nebudou. Více zatím netřeba sdíleti, neboť k ve
řejnému realisování těchto zámyslů a připrav
nedojde asi dříve, dokud nobude veškeren kal
a rmut, jež ge z afery Svatováclavské záložny
vyprýštily, uklizen.

Jak poméry dnes v Čechách stojí, má zde
katolické smýšlení tolik vážných stoupenců,
jako za naší paměti nemělo nikdy a nyní zá
leží jenom na tom, aby katolická organisace
stala se zájmern nejširší všeobecnosti 8 nejroz
hodnějším vyloučením veškerých třídních, sou
kromých a osobních ambicí. Poznamenati třeba,
že v řízení organisace této již dnes jest za
stoupeno tolik inte)ligautních živlů laických,
že sotva kdy bude třeba nedostatek jejich vy
plňovati povoláváním duchovních, kteří na ji
ných místech, jiným směrem a jiným způsobem
mohou mnohem platněji působiti, než-li jim
činiti lze na exponovaných místech veřejného
politického postapu.

Tolik prozatím! Doutáme totiž, že počátky
těchto enah k opatření nové uejširší organisace
katolicky smýšlející inteligence a katolického
lidu v Čechách nikdo z nerozumu a nebo osobní
zavilosti zlovolně ve vlastním táboře nebude
chtít ničit nebo znemožňovat. Nepřátelům bude
pak možno čeliti snadno. Ti na katolickou
stranu útočí jenom tehdy, když proti nim nikdo
nestojí. Když však acítí odpor a oplátku útoků,

utíkají, co jim nohy stačí. — —Avšak důtklivě podotýkáme, že organisace
tato nenířízena proto, aby vyhledávala nějaké
malicherné kočkování nebo dětinské boje, ale

roto, aby zjednala pokoj. Si vis pacem, para
lam! .,»

Končíce svůj dopis s Praby, skoro by
ohom na „Prahu“ zapomněli.

Matička Praha má ve přítomné době
před sebou na denním pořádku dvě důležité
otázky:

První jest léčení staré chyby, jíž se re
presentace král. hl. města Praby po r. 1848
dopustila. Chybou tou jest, že tebdy nepři
vtělila ke své obci do r. 1848 náleževší k ní
„hory viničné“ a že připustila, aby si je okolní
obce rozebraly, 8 nebo aby na nich nové obce
vznikly. „Hory viniční“ Praha po r. 1848 ne
chtěla proto, že by prý na nich muosila vy
konávati — policejní dozor. Kdyby byla teb
dejší representace její na tomto úsporném
stanovisku nestála, stála by dnes všechna před
městí a okolní obce v jejím katastrálním ob
vodu. Nyní hledí je dostati pod společný
klobouk „Velké Prahy“. Práce ta jest ne
snadná a těžká.

V posledních dnech konala se za příčinou
tou za předsednictví nejvyššího maršálka Jeho
Jasnosti knížete Jiřího z Lobkovic schůze zá
stupců král. hl. města Prahy a okolních měst
a obcí. Ve schůzi té proneseny byly náhledy
a přání ve příčině splynatí jejich v jednu obec.
Debatta vyzněla v tom smyslu, že další jed
nání v otázce této bylo odloženo na po
zdejší dobu. Nejvyšší pan maršálek tímto
odkladným opatřením nanejvýš včasně a mou
dře ulámal ostří, jež se při jednání tom za
čala objevovati Není pochybnosti, že za jeho
blahovolné působnosti otázka tato mohla by
býti šťastně rozluštěna.

Jak dnes poměry stojí, může býti „Velká
Praha“ jenom jakýmsi federačním městem,
jehož samostatné obce budou míti pouze ně
které záležitosti společné. Jinak se spojení
to, aby předměstí nebyla citelně a zbytečně
poškozena, provésti nedá.

Druhou důiežitou pražskou otázkou jest
volba nového primatora. Mladočeši mají dnes
v 90členském sboru 49 hlasů. To jest vět
šina. Proto asi volba nového primatora podle
toho dopadne. Má se za to, že po dvou pri
mátorech právnících bude následovati opět
primator technik. Jako příští pražský pri
mator jmenuje se nyní dosavadní první ná
městek primatora, pan inženýr Eostach Neu
bert. Tím není ovšem řečeno, že primatorem
nemůže býti zvolen někdo jiný. Když se
uváží, že dnes Staročeši do sboru obecních
starších dostávají se jedině pomocí kompro
misn a když Mladočeši mají již nyní při tom
většinu, která při příštích volbách letos na
podzim jistě opět vzroste, nedá se očekávati,
že by vcházeli na nějaké tak závažné ústapky,

jaho jest postoupení místa primatora na třiroky.
S katolickou stranou se dnes v obecních

záležitostech v Praze vůbec nepočítá. Ale to
se doznati musí, že mladočeští obecní repre
sentanti, až na pana Dr. VojtěchaFriče, vždycky
hleděli se k jejím přáním po možnosti šetrně
zachovati; kdežto při staročeských obecních
representantech byla zase naopak patrnou snaha,
vyhověti požadavkům frakcí radikálních a li
berálních. Doklady toho možno posloužiti. Proto
katolické straně jest v této otázce za nyní stá
vajících poměrů jedno, jde-li pešky anebo za
vozem.

Obrana.
Ve vlastní véel. Neblahý stav Svato

václavské záložny stále ještě jest líčen „vzhůra
nohuma,“ jak náš dopisovatel z Prahy něko
lika dopisy před Vánocemi dokáza:. Po celé
4 měsíce hledají vinníky této wmiseriev Praze,
ba i po celých Čechách. Poslední týden hledají
vinníky docela v naší redakci. Zastavili jsme
prý svým nesprávným líčením pravých poměrů
peněžité sbírky duchovenstva v hradecké die
cési. Takové tvrzení jest zrovna zase defrau
dací pravdy, kterou spáchaly na náš úkori
Katolické listy. „Času“ se nedivíme, ten obdržel
svým časem v pražských dopisech svůj díl,
proto vyhledal si příčina k odvetě, ačkoliv
má nejméně příčin hráti si na obhájce záložny,
ježto se sápal na nise socialistickým tiskemjako
od řetězu utrhlý. Obviňování „Obnovy“ pro
běhlo všemi listy a proto se ohružujeme proti
tomuto překrucování pravdy tímto upozoraě
ním: Proti sbírkám na záložna nikdy a nikde
jsme se nepříčili. Protestovali jsme jenom
proti dobráctví, jakým katolické kraby pře
vzaly si nu bedra zodpovědnost za defraudaci
Drozdovu. Ukazovali jsme na to, že za defrau
daci jednotlivce nikde žádný stav dosad ne
ručila ručiti také nebude. Tyto protesty proti
zbytečnému přebírání špinavého prádla zálo
ženského počali jsme uveřejňovati teprv v mě
síci prosinci v číslech 49., 60., 6.. a 52., tedy
v době, kdy již veškeré hromadné upisování
kněžetva v naší diecési bylo ukončeno, protože
se dálo nejdéle do polovinylistopadu. K úpisu
se vázal každý svým čestným slovem, proto
naše úvahy ozáložně nemohly nikoho od spl
nění čestného závazku dispensovati. Spočívá
todíž obviňování „Obnovy“ na osudném pře
hlédnutía budejistěu lidí dobrévůlenáležitě



opraveno. Úsudek slých lidí jest námlhostejný.
Nebylo by ani třeba hájiti obětavost diecés
ního duchovenstva, protože jiš po dobrých 20
let platí dobrovolnou daň na prospěšné pod
niky náboženské a kulturní. Přes to, že
kněžstvo diecése královéhradecké na diecésní
podniky přináší příkladné oběti, proto přece 86
bralo a upsalo na eanaci záložny obnosy do tisíců
jdoucí. Ať ei pánové dříve prohlédnou seznamy
upsaných obnosů a pak teprv vynášejí soud.

y 86 Co nejrozhodněji. přimlouváme, abykaždý dostál co nejsvědomitěji čestnoémusvému
závazku, jenž není žádnoa povioností, nýbr“
dobrovolbou almužnon. A to jsme chtěli také
konstatovati.

Politický přehled,
Ze všech stran hrnulo se to na ministerského

předsedu dra. Kdrbra, když se mělo jednati o
branné předloze. Co tu zaříkávání a bouření u
mnohých stran, předloha branná že žádným způ
sobem nesmí býti propuštěna. A hle 20. února
přece spadla dr. Kórbrovi do klína. Velká bře
mena, jež zvláště zvýšením posavadního počtu no
váčků o 22.000 mužů uvalena budou předlohou
na poplatnictvo, zmizela z myslí mnohých po
slanců, když si s nimi páni od vlády rozumně
promluvili. Největší křiklouni, něm. lidovci a po
krokáři, ku konci ztichli, ovšem že se to neobešlo
bez nějakého «ujištění«. A antisemité dolnora
kouští nečinili rovněž obtíží, když prý jim slíbeno
bylo splnění jistých tužeb ve věcech vídeňských.
Katolický střed a Jihoslované při blasováníodešli.
Ochotní poslanci všemožně se přičiňovali, aby pře
dloha branná byla vyřízena a proto poslední schůze
20. února trvala plných 15hodin až do '/3.
hod. ranní. Zvýšení břemen odhlasováno 217 proti
108 hlasům, jedním hlasem nad potřebné dvě tře
tiny všech hlasů. Tak ochotného schválení břemen
tu ještě nebylo,

Příští schůze posl. sněmovny koná se v pátek
27. t. m. Na denním pořádku je rozpočet na rok
1903 a předlohy o vyrovnání s Ubrami. Proto
předseda dr. Kórber pilně už vyjednával s před
sednictvem českého klubu, aby mu nedělal ob
strukci. A mnozí páni se již na ten slíbený »dro
beček« těší.

Němci v Čechách nemohou se dočkat splnění
svých požadavků. Dotazovali se v minulých dnech,
kdy že už vláda přikročí k administrativnímu a cí
kevnímu rozdělení království Českého dle národ
ností a kdy jim zřídí zvláštní železniční a poštovní
ředitelství pro německé území. Dr. Kórber na to
je ujistil, že ve věcech národních nepodnikne ni
čeho bez shody obou národností. Choutky ně
mecké rostou.

V Uhrách odpor proti branné předloze roste,
tak že dosud nemohla být: projednána. Proto mi=
nistr honvedů baron Fejervary ohlásil, že se le
toší odvod odkládá. Vida, co to bylo posměchu
v Maďarii, že rakouský parlament je k ničemu a
zatím se lístek obrátil,

Stav v Macedonii se sice na oko zlepšil, ale
pronásledování křesťanskýchBulharů macedonských
hordami tureckými neustává, Nesčetní uprchlíci
hledají útočiště v Bulharsku. Sultán turecký sice
schválil opravy pro Macedonii, Rakouskem a Ruskem
navržené. Bude prý ustanoven zvláštní guverner
s rozsáhlou plnou mocí nejméně na tři léta. Ale
s prováděním oprav v Turecku dosud nevedlo to
nikam. V případě nesplnění těchto požadavků do
bodlo se Rusko a Rakousko na dalších krocích.

Z činnosti katol. spolků.
Z Libštátm. Dne 18.ledna b. r. konala zdejší

katolická jednota svou II. řádnou valnou hromada.
Zahájil ji předseda p. Frant. Sedláček a udělil slovo
p. Josefa Sedláčkovi, který promyšlenou řečí nabádal
členy k svorné a vytrvalé práci spolkové, nkazuje na
smutných poměrech ve Francii, kam vede netečnost
katolíků k šivotu veřejnému. Řeč jeho přijata byla
hlučným potleskem. Z jednatelské zprávy vyjímáme:
Členů a členek čítal epolek 103. Schůzí výborových
konáno 7 a členských s přednáškami spojených 10.
Knihovna čítá 70 avasků. Z časopisů odebírali čle
nové: „Kříž“ a „Maria“ (105 ex.) „Lidové Listy“ (10

ex.), „Naše Listy“ (6 n) „Českou Ženn“ (10 ex.),„Časové Úrahy“ (8), „Ludmilu“ (6 ex.) „Knihovnu
Kř. a M.“ (4 ex.) Kromě toho čtou se Obnova a Ka
tolické Listy. — Spolek súčastnil se třikráte korpo
rativně služeb Božích a vysla) delegáty na sjezd kře
sťansko-sociální do Prahy a na sjezd katolíků do
Hradce Králové. Zábavný odbor staral se o pobavení

členstva pořádáním růsných žertovných výstupů přischůzích spolkových. — Zprávapokladníka p. Josefa
Plichty vykazuje 298 K 26 h příjmů a 247 K67h
vydání a s díky vzpomíná darů: 20 K od dp. Frant.
Dohnálka, místního faráře, 20 K od pí. A. Šádkovya
4 K od p. Jos. Fejfara, rolníka ze Svojku. Obě správy
jednatelská i pokladní schváleny a konány volby na
r. 1903, Za předsedu zvolen opět p. Frant. Sedláček,
který obětavostí svou nemalých sáslah o spolek si
sískal. — První členskáechůze v novém správním roce
konána dne 15. února. Po přednášce jednatelově, v níš
odpovídal na otásku „Zdali se víra přežila?“, eehráli
členové zábavního odboru el. M, Fišerova s J. Petrova

u pp. J. Sedláček a Jonek s úspěchem Zertovnou jed
nosktovku: Rozsudek purkmistra Šalomouna. Pp. Fr.

láčsk a Ford. Prášek předneslipo té šertovný výstup.
spěchu největšího dosáhla pí. na Paobolíková,

členka výbora, rochiným přednesemdojemných,básní:„Láska mateřská“ a „Širotek“. Účastníci schůse velení
četně navštívené rozcházeli se s přáním, aby tak krás
ných schůzí bylo co nejvíce. Dejš Bůb, aby jednota
naše v novém aprávním roce rostla a mohatněla ke
cti Boží a k prospěchu členů i svaté věcí naší!

Z Ústí m. Orl. Odbočka Všeodbor.sdražení
křest. dělnictva vystoupila dne 15. února poprvé na
veřejnost. Tobo dne odp. o 4. hod. pořádala veřejnou
apolkovou schůzi v hostinci p. Frant. Zajíčka. Schůsí
zahájil předseda p. Bibus a udělil slovo p. Václava
Myslivcovi z Prahy, který 2 bod. mluvil na thema:
Proč se odborověadražujecno? Zastoupeny byly všechny
strany dělnické, soc. demokraté, národní dělníci a
peodvislí, našinců (potěšili nás přítomností ovou
našinci z Parníku, Č.Třebové, Dolní Dobrouče a zdejší
velební páni Sokol a Jirásko) bylo poměrně málo,
všech posluchačů as na 300. Pan řečník zmínil se
nejprve o starých cechách, které byly r. 1869 rozpu
štěny; uváděl, že nyní právě upolčováním všech stavů
kráčí se zpět ku křesťanství. Dnes každý člen svého
stavu spolčaje se na zachránění své existence jak
řemeslník, rolník, učitel i kněz, tak i dělnictvo. Děl.
nictvo má ge bráti dvojí cestou; první cestou jest
politika, drabá uvópomoc. Do politiky máme co mlavit,
poněvadž platíme */, nepřímých daní, a daň z krve.
Musíme žáuat odetranění práce žen v továrně, domá
bati se toho, by muž vydělal tolik, aby mohl býti
řádně s rodinou živ, zvýšení medy, zkrácení doby
pracovní, upravení nemocenského a úrazového poji
šťování a zavedení pojištění pro stáří, též by řádně
zachován byl nedělní a sváteční klid. Liberalismue
to jest, který přivedldělnictvo na ta místa, na kterých
se nyní nalézá. Církev katolická naproti tomu opět
volá slovy Ježíše Krista: hoden jest dělník mzdy savé.
A av. Otec Lev XII. ve své encyklice o „Otázce děl
nické“ dává radu, jak se má prácedárce a stát o savé
podřízené starat, Poněvadž ale se dnes toho hlasu
nedbá, jest dělnictvo nuceno se sdružovat a vlastní
silou se domáhat toho, co mu vším právem patří.
Továrníci mohou být dělnictvu vděční za to, fe 80

organisují, neb takový organisovaný dělník se nedopustí nějakého přehmata. Tedycestou politiky a své
pomoci se domůžeme lepšího gití; musí však oboje
býti provázeno křesťanstvím. Po přednášce odměněn
byl p. řečník blučným potleskem. K slovu se přihlásil
občan Markl, vůdce zdejších soc. demokratů, narážeje
na p. arcibiskopa Khona a vídenské křest. cociály.
Byl však redaktorem p. Myslivcem řádně odbyt. Panu
V. Myslivcovi srdečný dík za přednášku a odporaču
jeme jej všem odbočkám. Naším heslem budiž, vymanit
se z rukou velkokapitálu pomocí Všeodborového sdra
Zování na zasadách křesťanských. V. B.

Zprávymístní a z kraje,
Osobní. Professor stát, gymnasia zdejšího p.

Karel Novák jmenován okres. inepektorem školním
pro české školy ve škol. okresu mělnickém a v něm.
škol. okresích v Ústí n. Lab., Litoměřicích, Děčíně,
Mostě a v Teplicích.

Průmyslové musenm v Hradci Králové
pořádá právě v Klicperově divadle cyklus přednášek
o vzniku a vývoji moderního umění. Pan professor
dr. Max. Dvořák, docent na vídeňské universitě, před
náší ještě dnes o půl 8. hod. večer a v neděli o půl
3. hod. odpol. Pan docent započal výkladem dějin
malířství, provázeje zajímavé přednášky avé atkvělými
světelnými obrazy, promítanými skioptikonem. Před
nášky tyto jsou uvedením do kočovné výstavy repro
dukcí, skulptur a obrazů přes 100 čísel čítající. Vý
stava zahájena bude dne 1. a potrvá, do 21. března
v slavnostní síni vyšší obchodní akademie. Otevřena
bude denně od 9 do 12 hod. dopol. a od £ do 5 hod.
odpol. bezplatně.

Umělecké zámočnletví. Působeníamě
lecké školy zámečnické jest patrno v městě našem.
Zámečnické práce svěřují se absolvovaným žákům
této školy a tak lze epatřiti u nás mnohé skvosty
obrozeného tohoto umění řemeelnického. Na výtvorech
těchto má zajisté |ví podílfirma p. Radnlovičova, amě-
lecké zámečnictví v Předměřicích,neboť všecky ozdobné
práce na novostavbách pensionatu, Borromea a Ra
dolfina zmíněná firma provedla. Zejména hluchoněmý
ústav opatřen byl vzoroým dílem ve svých domovních
i plotových vratech, ve svém zábradlí atd. Pan Ra

dulovič pe talentovaný umělec a při tom jest aolidnířemeslník. Pražská úvěrní banka vyzdobena jest pře
pychovou výpravou zámečnické práce p. Radulovičovy.
Není diva, že práce p. Raduličova dochází uznání. A
také vším právem,,neboť snašivé talenty natno pod
porovati.

Ples jednety katolických tovaryšů
vydařil se velmi pěkné, ačkoliv předchozí slabší sub
skripce budila poněkud obavy. Návštěva byla velmi
četnou, jakkoliv ae řemeslaické kruhy dělily současně
pořádanoa zábavou v Jednotě. Ples navštívily téš
mnobé osobnosti z intelligentních kruhů. Čistý výnos
plesu přispěje slušnou měrou ku otřeseným financím

jednoty. — K účelům spolkovým přispělosvědčenýříznivec jednoty vadp. kanovník Dr. Soukup10K.
dař Bůh!

Koncert Eman. Ondříčka vKlicperově
divadle v Hradci Králové v neděli 22. února vydařil
se znamenitě. Mietr Ondříček svou technikou a pro
oltěním uchvacoval. Výkony kapely c. k. pěšího pluku
č. 36. s Josefova řízením p. MaxHeydy byly nade
vše očekávání. Rovněž p. Leon Kestenberg mistrnon
brou na klavír prokázal se dokonalým umělcem.
I výkony sl. Ludmily Javůrkové, koncertní pěvkyně
z Prahy, řadily se důstojně k produkcím hvězdy kon
certu, mistra Ondříčka.

ZoVšecdb.sdrušení křesťdělnictva.
Sehůseužšího výbora dne 31.února t r. v Hradci
Králové. Přítomní: Urban, Zoubek, Lněnička, Lašti
nec, Pochmon, Polák. Podpory nemoc. uděleny: .
daroví v Sušici sa 14 dní 16 K, A. Matějkovi v Kla
tovech 8 K, J. Jiruškovi v Černém Víra 8 K, L. Luě

ničkovi v Hradci Králové 8 K. Podpory v nezeměstnauosti: Aloisu Primusovi v Praze 4 K,Janu Hanslovi
s Chblen 4 K, Jos. Urbanovi v Hradci Králové 7 K,
Podpora mimořádné: Střihevkovi z Miletína 3 K, Vojt.
Červenému z Krásné Lípy 10 K. Noví členové: Tabaň:
Fr. Jakubcová II. Hora Kutná: J. Střemcha IIT, Jan
Exaer III., Jan Šimek. M. Čermá:Frant. Weinbauer
L, A. Kudrna II.Parník: Anna Stránská III, Terezie
Stránská III. Upice:Fr. Jarsík III, Ad. Kroužel III.,
A. Mikšová III — Plenární schůze výborová koná se
v neděli 1. březaa o 1'/, hod. odpol. v Hradci Král.
v Adalbertinu.

Hradec Králové ma výstavě v Ho
řleleh. Pan stav. Rejchi předlošil místnímu komité
pro obeslání výstavy bořické zdařilý náčrtek a po
drobný rospočet samost. pavilonu, kterým má se
Hradec na výstavě hořické representovati. Po sdělení
podrobného rozpočtu, jehož výše nebude přesahovati
7000 K, usnešeno projekt tento přijmouti sa základ
a vší silou se přičiniti o jeho provedení. Za tím úče
lem obrací se komité na všechny místní peněžní a
jiné korporace se snažnou prosbov o finanční pod
pora podniku. Stkvělým příkladem přišla vstříc slavné
zdejší záložna, kteráš usnesení výboru věnovala
na zmíněný účel 600 K, začež jí vzdává komité vřelý
dík. Zároveň aděleno komitétu, že i slavná obec jako
patronka celého podniku přispěje značnějším obnosem
na jeho zabezpečení. Jest nyní na našich krazích vý
robních, by hojným přiblašováním se k vystavování
přispěli ku etkvělému vystoupení a zachování dobrého
jména, jaké naše město v celém českém severovýchodu
pošívá. Přihlášky přijímají pp. K. Halounek a J. Je
línek, kteří na požádání veškeré bližší okolnosti
ochotně sdělí. Za 1 čtvor. m plochy počíté se 6 K.
Pavilon měří 264 čtver. m plochy.

Daň z píva. Vedlozákona ze dne 27. ledna
1908 z. z. Č. 17, jímě zavádí se zemská dávka ze spo
třeby piva a jenž nabude platnosti dne 1. března 1908,
jsou zásoby piva, pokud nepřevyšají 5 hl., podrobeny
dodatečnému zdanění. Ustanovení vykonávacího před=
pisu ze dne 16. února 1903 č. 24. z. z. ($ 12), jenš
se týče dodatečného zdanění zásob piva, zní takto:
„Osoby, které provozují výčep, nebo prodej ($ 1 čl. 2)
piva, jehož samy nevyrobily, jakož i soukromníci,
i.ají-li dne 1. břesna 1903 v království Českém zá
sobu piva větší pěti hektolitrů, povinni jeou sapraviti
zemskou dávku = této zásoby piva po odečtení pěti
hektolitrů. Za účelem předepsání zemské dávky s na
značených zásob piva jsou majitelé zásob piva, z
něhož dávku zapraviti jest, povinní podati nejdéle
včetně do 5. března 1903 u příslušného oddělení c. k.
finanční stráže přihlášku o množství piva čítajíc v to
pět hektolitrů dávky prostých, jakož i o místě, kde
pivo jest nechováno. Potřebné formuláře předepsané při
hlášky budou na požádání vydány u úřadu purkmistrov
ského osobám, jež mají dávce podrobenou zásobu piva.

Volby do okres. zastupitelstva krá
lovéhradeckého konají se dne 3. března o 9. hodině
dopol. v zasedací síni městského zastupitelstva.

Komcert Heroldova kvarteta v Klic
perově divadle v Hradci Králové připravuje se na první
dny měsíce dubna. Přihlášky přijímá knihkupec pan
Jaroslav Peřina.

Vážnost k jazyku českému veVídní
je známa. V poslední době naříká se zvlášť na poš
tovní spořiteloa vídeňskou. Pravopis pánů z této
epořitelny jest zkomolený až hrůza. Tento týden došla
z poštovní spořitelny do Hradce peněkní poukázka,
jež však pro spetvořevou adresu nemohla býti hned
příjemci vydána, ač poukazatel oznámil do Vídně
adresu přesnou. ©Náprava snadná, ale té si ve Vídni
nepřejí.

Měst. Klieperovo divadlo v Hradci
Král. V neděli dne 1. března t. r. sebraje zdejší
Jednota divadelních ochotníků „Klicpera“ novinku:
Bobří kožich. Zlodějskáékomedie o 4 jednáních. Napsal
Gerhart Hauptmann. Přeložil Pavel Nebeský. Regie
seur Karel Paul. Inspicient Jan Pažout. Začátek určitě
v 7 hodin. Konec o 10. hodině. Hadbu v meziaktí
vyplní s laskavé ochoty p. t. „sbor tamburašů.“

„Vídeňský kat, který si prohlíšíHradee,“ tak představoval J. S.(snámá to bra
decká osobnost; jistého obchodního cestujícího K.,
vodě ho z hostince do hostince. Poněvadž předetavo
vání to dělo se již v pozdních bodinách a spůsobem
neobvyklým při takových příležitostech, pozvala si
policie „kata“ i jeho průvodce na strážnici, kde ulo
žena „kata“ pokuta.

Z Pouchova. Poataíkázáníve ohrámuPáně
sv. Pavia bude i letos, jako léta předešlá, kašdou ne
děli o 3. hod. odpol. konati oblíbený řečník vldp. Dr.

pohoslaví a prof. pastoralky Jan Nep. Jindra s Hradcerálové.

Úmartí. Dne 24. února zemřel v Pardubicích
p. Jan Vosáhlo, jub. řídící učitel ve výslužbě, otec
p. katechety Otokara Vosáhly v Pardubicích, ve stáří
78 roků. Pohřeb stařičkého a váženého veterána uči
telskébo konal se v Pardubicích dne 26. t. m.-—
V Tachově v Haliči dne 17. února ukončil svůj činný,
spáse nesmrtelných daší zasvěcený divot vdp. Antonín
Jedek, rektor kolleje a horlivý kněz kongregace Nejev.
Vykapitele. V Pána zesnulý narodil se ve Slaném u
Náchoda, v českém to místě v Pruském Slezsku.
Působil mnohá léta v Prase, na sr. Hoře, ve Vídni a
posléze v Haliči v Tachově. Jako horlivý kazatel je
znám veliké části utaršího duchovenstva českého.
Pobřeb jeho konán ve čtvrtek dne 10. t. m. za ne
obyčejného účastenství.

Z dopise českého sklepníka vMand
šarska. Z nechanického okresu odešel chlapec Rudolf
po vyjití ze školy za štěstím do světa. Šel jako hu



"debník ne dálnou Ras a odtud aš do Mandšurska.
Svýt rodičům napsal mimo jiné toto: Já Vás všecky
mechokrát posdravuju a líbám. Cbvála Pána Bohu

sdráv btr-ěhmmusím Vám pr de jsem od Chmelařeč. Nevěříte, co to je sa a; byl na dva, na
Bo s na ta holku, jako pes,tak jsem já povídal,šo
u něj nebudu a „vons“ maé dala facku, tak jsem
pořád šel na policií, tak mné macel dát kníšku a já

„jsem šel sa kelnera. Mám 10 zl. měsíčné a u něj jsem
měl 6 zl. a aspoň jsem v pořádku. Chodím jako ze

-škatulky pořád. Jak jsem do toho botelu přišel, tak
mně zrovna koupil boty a Jetní bílé šaty, košili,

-šálky a vůbec všechno. Takto tady budu mít deset
„krát lepší nežli u něj. Koupil jsem sí bodínky. Masím
Vám psát, kdyby sem tak mohl přijít bratr Franci,
ten by tady vydělal náramnou sílu peněz, ale že je to
moc daleko, je to až co jsou aspoň ty černoši, tady jim
Hkají kytajci atd. — č já jsem, jmenujese to město

iInkov. — Pro zajímavost ještě sdělujeme, že kame
píci s Hořicka pracují na stavbě mostu až v Port
Arthura!

Východočeská výstava v Pardubi
-cích bude zabájena 20. Července a potrvá do 16.
září. Pro menliny naše bade zřízen na výstavišti
zvláštní menšinový pavillon a mimo to také dělnický
domek, v nichž badou znázorněny některé domácí

ráce z českého východo. Zvláštní specialitou u ozdo
bou výstavy bude „Perníková chaloupka“, v níž bude

se prodávati „pardubický perník“. — Technologické
průmyslové museum obchodní a živnostenské komory
v Praze nspořádá na výstavě této exposíci, která ob
sahuvati bude živnostenské motory a stroje pracovní
pro veškeré obory živností. Mimo to zřízena bude

ří exposici atrojové i výstavka prací zhotovených na
Karsech museem pořádaných. — | Všeobecná výstava
drobného hospodářského, domácího a jiného užitečného
zvířectva konati se bode dne 15., 16. a 17. srpna t.
r. na výstevišti „na Olšinkách“. Výstava tato pořá
dati se bude za sončinnosti „Spolku ka zvelebení
choru hospodářských drobných zvířat pro Pardubice

-a okojí“. Přiblášky přijímá nejdéle do 15. července
t. r. výstavní výbor.

Výstava v Hořicích. Dne21. února vy
dán byl jako příloha „Hořického Obzora“ výstavní
věstník v 5000 exempl. Věstník tento zašle se na
požádání všem P. T. pánům důvěrníkům výstavy
v žádaném počtu. Současně rozesýlajíse proz. reklam.

na výstava;“ obsabujel 26 pavilonů, kdežto nyní je
„6 pavilonů nově přihlášeno, ješ nemobly býti již na
kresleny.

Z černé kremiky. PekařskýpomocníkN.
ON. v Jeřicích u Hořic zašel do chléva svého zaměst.
návatele, kdef se polil petrolejem s napiv se ho též,
podpálil se. Dýmem z chléva vycházejícím domácí

-upozorněni našli ubožáka brozně popáleného. Místní
p. farář udělil mu ještě general. absolaci, načež od
vezen do nemocnice hořické, kde za jhodinu zemřel.

"Nešťastník býval zádumčivý.
Z Cnelavi. Raiffeisenovazáložna zdejší, sa

„ložená roku 1996, ntěšeně vzkvétá, Čítá nyní 242 členů
a přes800 vkladatelů. Půjčky poskytuje na úrok 4%,
a vkladatelům ze vkladů vyplácí úrok 41/,*/,. Účetza

-rok 1902 vykazaje na vkladech 147.096 K a na půjč
„kách 164.414 K. — Velikon zásluhu o rozkvět záložny
mimo ostatní fankcionáře má zvláště předseda záložny
vldp. vikář Jos. Kaplan. Ředitelstvo záložny v uvážení
zásluh jeho neneslo se v poslední schůzí své jedno
myslně na tom, aby vldp. vikáři za jeho horlivé a

| pezištné působení v záložně vydán byl veřejný dík a
:zároveň vyslovena prosba, aby vldp. vikář v zájmu
záložny předsednictví i na dále podržel.

Občanská záložna v Medlešicích.
Za rok 1902 vloženo 70.849 K 96 h, vybráno 87764
K 30 h, zůstatek 199.543 K 04 h, půjčeno 39905 K
42 b, splaceno 27.686 K 15 h. Celkový obrat 285.914

„K 11h. Dle výroční zprávy je vidět, že záložna pod
-správou vedp. kanovníka Tomáše Střebského z Miku
"lovic a ostatních fankcionářů utěšeně vzkétá.

Z Hoříměvsí. Dne 8. února t. r. pořádaly
dívky račické zábavu, jejíž čistý výnos 22 K odevzdaly
pro farní chrám Páně v Hoříněvsí na zakoupení pláš
tíku na ciboriam. Srdečné díky!

Veřejné schůze v Kněžicích. 2s pří
-činou jubilea sv, Otce Lva XIIL svolána vldp. V.
Němečkem na den 22. t. m. scbůze *idu do spolkové
místnosti katolického klubu. Sál byl wapločn do po
sledního místa. Za předsedu zvolen okklamací p. lesní
Josef Šíma, ze zapisovatelo vp. J. Mencl, Bylo adě
Jeno slovo vp. J. Sahulovi z Hradce Králové, který
proslovil delší řeč o významu papežství vůbec, 0 vý

„enama Římapro náš národ a končil úvahou o 7á=
slohách nynějšíbo slavného jabilanta pro celý svět a
o jeho účinné lásce k národům slovanským. Řeč při
jata w pochvalou. Na to p. předseda Šíma slovy ne
hledanými ale jadrnými odsuzoval vlažné katolíky,
kteří schvalují tupení církve, z níž vyšli, Končil
přáním, aby každý takové štěstí poznal, jaké cítí
sám z pevné své víry. Slova jeho byla provázena
nadšeným souhlasem. Po té na vybídnutí vldp. Ně
mečka přijsta byla shromážděním jednoblasně tato
resolnce: „V wvášení, še církev katolická, jejíš
členy jsme, ukasuje se všech národů bes rosdílu

a věrnou matkou, šádáme naše pp.
poslance; aby ve všech otáskách, týkajících se naší
sv. církve katolické a naší katolické víry, mepři
dávali se ku stranám protikatolickým, nýbrš ja

košto sástupci lidu, který w94 procentje katolický,
toho katolického lidu a jeho nejemnárodních a po
litických, ale $ nábošenských sájmů poctivě se ují
mali“. Večer na to pobavili znamenitě členové ka
tolického spolku přítomné bosty 3 překvapující rati
nou provedenými solovými výstupy, čtyřhlasým zpěvem
a hrou. Dojem ze sdařilá schůze byl vekutku velko
lepý. Naž tedy, vzbůra k pilné prácí další!

fv. Missile v Neči m Chrudimě. Svatá
missie započala ve farním ohrámu Páně av. Vavřince

dne 1. února b. r. a trvala do 10. Sv. missii konali
vldpp. misionáři P. B. Čáka, superior a P. B. Matějů,
redeoptoristé z Praby. Ve farnosti zdejší nebyla aš
doposud nikdy konána sv. missie a napětí bylo ve
liké, jak asi dopadne. V neděli dne 1. únoraza hla
hola zvonů uvedeni byli pp. miseionáři v průvodu do
chrámu Páně, kdež uvítání dochovním správcem dp.
Josefem Kučerou. Po celý čas trvání sv. missie byl
zdejší prostraný farní chrám od 5. hodiny ranní pře
plněn věřícími tak, že o 7. bodíně bylo těško projíti
kostelem. Nejen zdejší alo i ze sousedních farností
přicházeli věřící dojemná kázaní posloucbati, a odpo
lední pobožnosti konati. Veliký nával věřících byl v
neděli odpol. dne 8. února, kdyš svěcen miseionářský
kříž, ačkolív počasí bylo deštivé. Před kostelem so
řadil ve slavný průvod s novým ov. kříšem missio
nářským, jejž mládenci zdejší a = přifařených obcí
vyzdobili A v průvoda až na místo určené nesli. Také
si. sbor hasičů a živnostenský spolek s praporem 8e
súčastníly v hojném počtu. Dojemný byl okamšik, když
nový ev. kříž byl vztyčen a vldp. superior jej posvětil
a v kostele kásaním oslavil. Též dívky sdejší a z při
fařených obcí na ten den oltář PannyMario květinami
vyzdobily a hojnost světla opatřily. V úterý dne 10.
února sv. míssie apoštolským požehnáním a chvalo
spěvem ambrosianským „Tě Boha chválíme“ ukončena,
když byl duchovní správce vdpp. missionářům podě
koval. Nejlepším důkazem, jak velké bylo účastenství

po celou dobu trvání ev. missie, jest 1920 komuniantů mimo školní dítky. Večer po ukončení bylí
vdpp. missionáři překvapeni průvodem es lampiony a
zaataveníčkem, při kterém vlp. měšťanosta Ant. Hájek
oslovil vldpp. miesionáře vzletnou řečí. Ve středu dne
11. února ráno za blaholu zvonů odjeli vldpp. mis
sionáři přes Žleby do Prahy.

Různé zprávy.
Upozornění. Právě počínáme vosesílali

upomínky na nedoplatky sa Obnovu a Cas. Úvahy.
Bylo by nám velice mílo. kdyby nám páni dluš
nící:ušetřílé tuto me právě příliš příjemnou prácí
rychlým zaplacením, dříve než jim upomínka dojde.

dstraní se lím mnohé nesnáse na obou stranách.

K dvacáté ročnicí úmrtí biskapa
J. V. Jirvíka. Právě 33. února bylo tomudvacet
let, co zemřel veliký biskup vlaatenec, Jan Valerian
Jirsík. Čechové Budějovičtí všech politických stran a
bez rozdílu náboženského vyznání oslavili velkolepě
22. t. m. památku nezapomenutelného národního ve
likána. Před půl 11. bod. dopolední spěchalo do ko
stela sv. Václava takové množství lidu, že chrám ani
nestačil. tak že veliká část ae tísnila před vchodem.
Dp. prof. dr. Statečný sloužil zdeza zesnulého tichou
mši svatou; mezi mší svatou přicházely nové a noré
zástapy před kostel. Po skončení zádašní bohoslužby
kráčely obrovské massy na staroměstský hřbitov, kdež
odpočívá zvěčnělý biskup v prosté dubové rakvi. Ná
hrobek byl pokryt obrovským věncem z matičních
obětin, nesčetným počtem lístků jednotlivých, několika
věnci a kyticemi. Ani hřbitov nepojal obrovský zástup
ctitelů Jireíkových. Nad hrobem zapěl mužský sbor
„Hlaholu“ Bendlovu „Modlitba“, načež dr. J. Hezký
nadšeně promlouval o významu biskupa Jírsíka pro
naše národní snaby. Když ku konci provolal památce
zvěčnělého slávu, nalezl jeho projev bouřlivý ohlas
v obrovském shromáždění. Po zapění národní hymny
ce davy rozcházely. Památce Jirafkově vzdán krásný,
ale zcela zasloužený hold. Nikdo z vrstevníků Jirafko
výchse nestaraltakborlivěa nennavněo upevněníná
rodnostních tvrzí v jižníchČechách jako právě zvěčnělý
biskup vlastenec. Jan Valerian Jirsík aenarodil 19.června
1798 v Kácově nad Sázavou. Gymnasium studoval v
Hradci Králové a v Praze, filosofii v Litomyšli. Na to
studoval bohosloví v pražském semináři a 28. prosince
1820 byl vysvěcen na kněze. Kaplanovav na růsných
místech, stal se r. 1832 farářem v Minicích u Velvar;
od roku 1846 až do roku 1851 byl kanovníkem ka
pitoly pražské a českým kazatelem u svatého Víta.
Na to ae stal biskapem Českobadějovickým. Jsa
mužem velice skromným, přijel do Budějovic v nové
hodností své v říjnové noci r. 1861 tiše a nepozoro
vaně Počal pracovati horlivě jak na vinici Páně tak
na poli vlasteneckém. Jemu jedinému děkuje národ
náš za zřízení českého gymnania v Budějovicích, Ne
byia to malá obětavost a skrovná statečnost, s jakou
ne Jireík za zřízení české etřední školy zasazoval.
Místní Němci kladli úmyslu Jirafkovu odpor tak tuhý,
že se zdálo jejich vítězatví nad vlasteneckým biskupem
jisté. Když již vláda podlebala zcela bouřlivé proti
akci německé, prohlásil vlastenecký harcovník, že za
loží střední školu na vlastní pěst! Ač jeho finanční
prostředky byly velice skrovné, zřídil skutečné hned

úplné (nižší i vyšší) gymnasnn (r. 1867), která začtyry roky na to přešlo přece do správy státní. Prvá
tří léta ovšem musil nésti finanční břímě ústavu sám
a vydal za ta dobu na gymnasium 90.000 zl. Pro
bouzel národního ducha věnde, kde se mu příležitost
naskytla. V semináři Budějovickém na jeho rozkaz se
počalo předaášeti o české mlavnici a slohu; biskup
chtěl, aby se i němečtí bohoslovci přiučili řádně ja
zyku českému. Počal vydávati české ordinariátní
listy, zaved) české duchovní exercicie pro !něšetvo
avé diecéne, staral se též o to, aby čeští katolíci
v Americe měli dostatek kněží krajanů. Jemu náleží
zásluha o zřízení české školy dívčí u svatého Josefa;
místnosti piaristekého kláštera ©propůjčil českým
obecným školám. Pro chodé študentstvo zřídil chla
pecký seminář, vystavěl ústav pro hluchoněmé. Jeho
vlastenecká a hamánní činnost získávala mu velikou
oddanost celé diecése. Sami spravedlivější Němci vy
Boce si českého hodnostáře vážili, poněvadž viděli, že
Budějovický biskup neztenčnje apravedlivá práva
drubé národnosti. Jiraík v ukutkn j při své vlaste
necké horlivosti usilovně pečoval o uklidnění národ
postních svárů. Vždyť hned po dosednutí na stolec
biskopský problásil v pastýřském lista: „Já k vám
přicházím sároveň k Čechům i Němcům, jako biskup

váš, a by m bylo, přivinul bych vás všecky
k ordci uvěmo, Čecha i Němce Nuže tedy, jako já
vás všecky sároveň a stejnou měrou milují: nejínak
i vy všickni vespolek bratrsky se milojte co syuové
jednoho Otce na nebi. Nenadsazujte jedné národnosti
nad drahou. — Nechtějte se pro národnost svářiti,
trhajíce tudy svazek bratrské lásky. Milajte národ
svůj, mila) Čachi Němec jasyk svůj. Hoden jest národ,
z kterého jeme pošli,abychom bo milovali, a jazyk,
kterýmž nás matka učila modliti se k Bohu, hoden jest,
abychom sí ho vášili.“ Šlechetné jeho snahy došly boha
dík náležitého porozuměníjiž za jeho života, a vděčný
národ nezapomíná velikých a obětavých prací biskupa
vlastence do dnešního dne; zvláště v Budějovicích
kašdý národní pracovník si jest dobře vědom, že ataví
na oněch mohatných základech, které položila v době
nejaepřírnivější neumdlévající ruka Jirsíkova. Jireík
apravoval diecési Budějovickou po 3% léta a zemřel
r. 1883 jako kmet 85 letý. Slavná mu budiž paměť!

Národní uvědomělost. jiždelšídobuuve
řejňuje „Čas“ insert Frankfurteké továrny na psací
stroje s obrázkem, na němž čteme: „Adler“ Sichtbare
Schrift vom 1. bis zam letzten Bachetaben“, atd. „Čas“
ovšem nemá žádné příčiny žádati od firmy cliché a
nápisem českým, ponóvadě většína odběratelů „Času“
se rozhodně líp vyzná v němčině než v češtině. Ponze
to jest nám podivné, že v realistickém denníku posud
nevycházejí inserty hebrejské jako v Tagblattu. LíÍ
bíly by we valné většině čtenářů „Času“ víc než české.

Rovnocennost jazyková v Čechách.
Okresní výbor Českolipský odepřel vyřízení českého
podání městské rady Semilské, načež okresní výbor
v Semilech odepřel vyřízení německého podání obce
Podmoklice. Obě strany podaly stížnosti, které se du
staly až ku správnímu soudu. Správní soud zamítl
věak obě stížnosti, řídě se podstatně názorem, že 88
mosprávné obce jsou sice oprávněny zvolití ai jeden
z obou jazyků v zemi obvyklých za řeč úřadní, že
však nemohou odpírati úřadní jednání, o něž byly
stranou požádány proto, poněvadž podání bylo ae
psáno v jiném jazyku, než v úřadním jazyka obce,
pokud jeat tento jazyk jen v zemí obvyklý a uznal
če v České Lípě, třebas většina obyvatelstva jes
německá, jazyk český jest přece v obci jazykem v zem
obvyklým; dále, če v odpor vzaté rozhodnatí příč
se také čl. 19. st. z. z.

Analfabeti v Paříži. Mozirekrutypa
říšskými počtem 16.110 našlo se 112 naprostých
unalfabetů, kteří vůbec ami Čísti ani psáti neumějí,
Dále bylo 110, kteří jen trochu četli a 569, kteří
jen trochu četli a ještě méně dovedli psát. To jsou
jistě zajímavé cifry — zvláště nváží-li se, že jsou
z Paříže, kde katol. školské řády vybánějí, poněvadž
prý se „stát“ dostatečně stará o Vzdělanost a šíření
osvěty|

Vjezd řepařů českých pořádáse v ne
děli dne 1. března o 10. hod. dopol. v sálech Žofin
ských v Praze. Jednati se bude o otázce, co čeští řepaři
žádají ua svých poslancích a na vládě, Rozšiřuje se
zpráva, že vlivy nám nepřátelské nasazují veškeré
sily, byvzákaz rayonu cakrovarnického pod trestními
následky vešel v platnost teprve roku 1904. Proto
natno, aby se řepařů dostavilo do schůze co nejvíce,

Užitečnost slumečmice jest dosud málo
známa a sází ee více pro okrasn než pro užitek. Pře
devším měla by se slanečnice vysazovati poblíž úlů,
poskytujeť málo rostlin tolik pastvy včelám jako právě
slunečnice. Jako krmivo pro slepice sotva lze sluneč
nici něčím jiným nahraditi. Po slanečnici slepice hoj
něji nasou a kuřata i kapouni po ní znamenitě rostou
a tloustnou u již po bebkém a jasně zbarveném peří
lze takovou drůbež poznatí. Olej ze semene slunečníce
vytlačený a přečištěný jest výborným krmivem pro
žír. Také listí slanečnicové lze zužitkovati tím, Že 8e
usuší a v zimě na řezanku pořeže. Pěstování u veli
kém se nedoporučuje, pouze vmísena do řepy, bram
bor, kolem polí, v zahrádkách kolem plotů atd., ale
dále od sebe, ježto se jinak rostliny zastiňují a rostou
pak jenom do výšky.

Fotografle. Uměleckýzávod c. a k. dvorního
fotografa J. F.Langhanse vystavuje a uvádí do ob
chodu velice zdařilý obraz zesnulého dvorního rady
Dr. Františka Jos. Studničky, professora mathematiky
na české universitě. Podobizna tato zajisté 8 povdě
kem od širšího obecenstva uvítána bude.

„Šest seděl v Orlentě“ od P. Koueala.
Dp. J. RosslerzVel. Oořímapíše: Musímdoznati, že
se líší tato knížka úplně od ostatních cestopisů.
Kdežto různí cestovatelé napíší to, co někde opsali,
tož v této knížce dp. spisovatel líčí to, co sám zažil,
A vtom právě spočívá přednost spisku tohoto. Myslím,
Že ani jeden kněz, jemuž knížka tato na ukázku za
slána byla, ji nevrátí, neboť vskotku zasluhuje výče
uvedená publikace hojného rozšíření.

Perosiho La risurrezione dí Cristo pro soli,
mužský, ženský a smíšený sbor, pro veliký orchestr
a varhany, provedeno bude v Brně v Besedním
domě dne 1. března t. r. o G.bod. odpol. za spolu
účinkování 110, pravím sto devíti zpěváků a 70 bu
debníkův, Varhany zapůjčí varhanická škola v Brně.
Konec o půl 7. bod. Vstapenky po 10 K, 8 K,6K,
5 K, 4 K a 2 K lze objednati i telefonicky v knih
kapectví p. Barviče (č. telef. 901.). Vítáme s nad
Bením a povděkem zprávu tuto a jsme hrdí na to,
že na Moravě © naší společnosti umožačno tak veli
kolepé a nešmírně nákladné (přes 3000 K) dílo pro
vésti. Zdař Bůbl

Z „Knihy lékařské“ roku 1597sepsané,
Rukopiss r. 1629).Lékařst7f proti šloutenici,
loutenice, věz, že trojí jest: šlatá, černá a zelená.

Proti každé žloutenici. Vezmitři přehratěja
rého ječmena, 16 listů šalvěje, 6 kořenů petrželných,
brat máku, to vař epolu v novém brncí píntu neb
dvě vody, a když se ječmen spuká, tehdy jest dobře;
to dávej uemonnému píti ráno a večer. A vezmi vlas
kých ořechů a hrat nebo dvě máku, učiň z toho



mléko, nadrob do něho bílého chleba, nvař kaši a jez
ji třikrát za den, jak mnoho můžeš, tak byť byla
žloutenice od kolika Jet, pomine, dobavád člověk
jenom jísti a píti může, s Boží pomocí. — Item. Ho
loubě živé holé na pupek uvaž nahora hlavou, dru
hého dne drahé, nos je též až umře, a pominef a
cbati k jídin nabudeš. — Item. Vezmi koňské lejno,
psí lejno, též bílé lejno vepřové a tak ty věci vař
s vínem, procediž Čistě skrze čistou šatu, dvakrát pij,
s rána a večer, přestaneť; jedno pij zhřívaje. Mažům
ty věci ber od samce a ženám od samice; zkošenot
jest. — K témuž. Vezmi kosatec, vař jej u víně nebo
v pivě a dej píti nemocnému teplý, a mineť jemu. —
Item. Čisté kolomasti do střepinky vezmi a vzblížej
se do ní často; také zpomábá. — Proti zimnici.
Zkrájej drobně čekanku s kořenem, vař dobře v octě,
dej píti nemocnému ráno a večer; zpomáhá — K té
muž. Vezmi všedobr, vrátič, čekanka a pampelišku,
toliko všech kořen a vař v dobrém octě a zahbraď
čistě, ať pára ven nejde, a potom když potřeba, užívej.
Zkošeno. — Proti zimnici, jenž přes den bývá. He
drník, bakvici a bílý benedikt spolu v octě vař za
celý den a to skrz rouchu proceď; dávej nemocnému
píti ráno a večer. —

Vykaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu polenekého darovali:
12 K: p. far Lašťovička v Nížkově. . 12 K.
10 K: p. vikář Šimek v Polné, p. vik, sekretář

Kotrbelec v Přibyslavi, p far, Machka ve Štokách, p.
far. Havlík v Sopotech. . . . . . . « « 40 K.

6 K: p. kanovník Veselý v Polné. . . 6,
5 K: p. kaplan Hornek a Máka v Polné, p. far.

Vítek ve Ždírci, p. farář Pinl ve Šlapánově, p. farář

Schěnberg ve Studenci, p far. Rohlík v Krucemburk.0 BO
4 K: p. far. Žďarský ve Smrčné, p. far Sahan

ve Voj. Městci, p. exp. Váňa ve Stříteži, p. kaplan
Winkler v Losenici, p. kaplan Pavel ve Voj. Městci.
200K

2 K: p. far. Moravec v Borové, p. kaplan Ježek
v Borové, p. kaplan Hybš ve Šlapánově, p. kaplan
Tošovský v Přibyslavi. . 8 k.

Celkem 116 h.

Z vikariátu lipnického darovali:
20 K: p. vikář Trávníček v Krásné Hoře 20 K.
10 K: p. farář Běhal v Oasobí, p. farář Vaněk

v Dušejově, 0
6 K: p. farář Kameník v Lipnici, p. farář Va

vroušek v Jeřicích . . <.. . . « . . 12 K.
5 K: p. farář Matoušek ve Skále. . . 5,
4 K: p. farář P. Roubíček v Želivě.— . 4,
2 K: p. exp. Pecka ve Větr. Jeníkově, p. farář

Škoda v Branišově, p. farář Bezděk ve Vyskytné, p.
děkan Dr. Blatenský v Hampolci, p. farář P. Šlegr
ve Vojslavicích, p. farář P. Valenta v Senožatech, p.
far. P. Křikava v MI. Bříští, p. kaplan Kraus v Krásné
Hoře. < 22 k k 0 10

1 K: p. farář Hyxa v Kališti. -< . . 1,
Celkem 78 4.

Z vikariátu náchodského darovali:
12 K: p. vikář Pecka v Náchodě. . . 12 K.
10 K: p. děkan P. Kaněra v Polici, p. prof. Novák

v Náchodě, p. děkan Dvořáček v Červ. Kostelci, p,
děkan Dvořák v Oapici, p. farář Kribl v Hořičkách.
p. farář Stejskal ve Stadníci, p. farář Bakeš v České
Skalici, p. kaplan Vojtěch v Náchodě, p. kapl. Kalda
v Hořičkách. —.<. . -2.2.2 900K.

5 K: p. farář Hrdina v Bohušíně, p. far. Šourek
ve Rtýni, p. farář Slavík v Brusnici, p. katecheta
Kvasnička ve Skalici. <.. <. . < < < + 20 K.

4 K: p. kaplan Jandík v Brasnici. . . 4,
2 K: p. kaplan Pradič a p. Kratochvíl v Červ.

Kostelci, p. kaplan Mensinger v Oapici, p. kaplan Ši
tina v Hronově, p. kaplan P. Krieshofer v Polici, p.
farář P. Laudín v Machově, p. farář P. Khunt v Bez
děkově. -< < < 22 140K

1 K: p. kaplan P. Lelek v Machově. . 1,
Celkem 141 K.16,8,

dřívějších 1858 |,
Pokračování.) úhrnem 1993 K.

(Zasláno.)

První česká pouť do Lurd
v jubilejním roce papeže Lva XIIL,

se svolením nejd. biskapské konsistoře v Brně
ze dne 14. ledna 1903 čís. 109, za protekto
rátu Jeho Milosti ndp. Benedikta Kor
čiana, opata a preláta benediktinského klá
štera rajbradského, člena pauské sněmovny,

rytiře řádu Františka Josefa atd.

Katolici české národnosti!
Ctitelé Panny Marie Neposkvrněné!

| Mnozí, mnozí touží ehlédnonti místo ono

ovátné, dle vůle a Prozřetelnosti Boží světově pro.
slavené Lurdy, proto z důvodů rozumných, z pohnu
tek čistých a za účelem uš:echtilým rozbodnato, aby
pořádána byla roka 1903

první česká pouť do Lurd.
Českou nazýváme ji proto, že vedení její bude

české, z iešitoni estovní budou účastníkůmvyřisovány J, česky budou se konati poutní pobožnosti
modlitby, kázaní atd. POMÉNŮpobočnos,

Zveme ku pouti táto co nejsrdečněji všechny
katolíky české národnosti, zvlášt pak opřímnéctitele
Marianské. Jibých národností neodmítáme, ale apo
norňujeme, že účastníkům jiných národností bude se
podvolit jednotnému vedení.

Ačkoli k této první české pouti na proslavené
místo Panny Marie Neposkvrněné co nejvře oji zveme,
nechceme nikoho snad zdržovati od pouti jiných,
zvláště na pontní místa v našich vlastech českomo
ravských, nechceme také nikobo poutí touto uváděti
do peněžní tísně a bmotného poškození. Koma je
opravdu možno, a kdo touží Lordy navětíviti, toma
uspořádáním české pouti chceme poskytnonti vhodné
a pohodlné přílešitosti.

Také naši krajané Američtí hodlají v tu dobu
podniknonti pouť do Lord, ahy +e tam setkali e přá
teli ze staré vlasti. Odjezd z Vídně 2R. srpna.

Ďobs zvolena proto počátek září, poněvadě
v dřívějších měsících je tam nesmírné vedro, a po
něvadž z krabů rolnických projeveno přání, aby se
na ně vzal obled, by ae poati mohli súčastniti také
rolníci. :

Směr poati: Vídeň — Innsbruck — Bacha —
Einsiedeln (zastávka) — Arth — Luzern — Bern —
«eneva — Macon — Paray-le Monial (zaatávka: —
Lyon — Tarascon — Tarbes — Lardy (4 dai a 4
noci) — Tarbes — Bette - Lyon (zastávka) — Že
neva — Curych zastávka) — Bochu — Innebrack —
Vídeň.

Ceny: S celým zaopatřením cestou, na zastáv
kách, v Lardech, tedy celé zaopatření z Innsbracku
a zase do Innsbracka pro poutníky I. třídy 520 K,
II. tř. 400 K, III tř. 260 K. — Ostatní obsaženo
v programu, jejž us požádání zasílá a přiblášky při
jímá podepsaný duchovní vůdce pouti.

Leopold Kolísek,
farář v Předklášteří u Tisňova, dochovní

vůdce ponti.

Ctěné firmě

Adolf Novotný
továrna nábytku a veškerého koborcovéhozboží

v Týništi nad Orlicí,
vyslovoje své díky za solidní obaloužení a mírné
ceny a doporučuje ji všem kollegům a známým
co nejvřeleji

Marie Pazourková,
učitelku.

VEJVANOVICE u Hrochova Týnce, 1903.

"Uržní zprávy
V Aradoi Kráélové, dne 21. února 1903 1 hl.

pšenice K 11:00—1180, šita K 960—1000, jedmene
K 760—8 20, ovsa K 8 00—5-80, prosa K 10"——10 40,
vikve K 10:00—1150 hrachu K 1'75—22—, čočky
K 24:60———, jahel K 10"-—,krap K 1600 —2400,
bramborůá K 3240—'%60, jetelového semene ruského
K 45-00—7600, jetelového semene červen. K 90-00
—130 0, máku K 28 50—32-00, Iněného semene K 18.00
—20"—, 100 kg. žit. otrab K 11-—, pšenič. otrab K 10:00,
1 kg. másla K 1-80—2'00, 1 kg. sédla vepřového K
1-76—000, tvarobu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jeden hl. oibole K
3-10—4:20, jedna kopa drobné zeleniny K 130 440,
1 kopa zelí 0:00—0-00 K, 1 pytel mrkve 1:80—2-00,
1 bl. švestek K0:00 —000, 1kopa petržele K 0 00—0-00,
1 kopa celere K 0:00—0'00, 1 hl. jablek 8:40—12-80,

Dva mravné hochy
e do učeníe

přijme závod strojního a stavebního zá
mečnictví; též vlastní výroba všeho druhu
vah tabulových, decimálních, přezmenů,
vahadel a veškerého závaží obchodniho.
Opravy a znovuzřizení mostních vah pro

vádím rychle a levně.

František Přibyl.

EL
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.
Jednoduchý stisk a dárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaračeně po ninobo týdnů.
Pak lze vysvícenoa baterii nabraditi novou,

Nesčetná pochvalná usmání. — Krásmý dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou o 45h více.
Vývozní dům praktických novímek

A a syn v Jaroměři.
Založeno 1042.

Oznámení.
Pokládám sobě za čest ozpámiti velectěnému

duchovenstvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mooba veledůstojcých pánů

otevřel v Hradol Králové

filiální sklad
své vlastní výroby

: "ho 2 w? „kostelního náčiní.
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti botelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pan

E. V. Skuberský tumtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatníkapasířvChrudimi

Továrnawm
na spracování ovoce |

pálenka koňaku a výroba likérů|

LU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě >

k dříve závod na sužitkování ovoce, salošený JA
bí r. 1886, nejstarší svehodruhu v ČecháchP

— nabízí - E;

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
naln),vína stadká avíno Šumivé (šampaňské.)

opozorřajeme zvlášť na výtečný a při takovéje osti velmi Je koňak a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1591 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté me .

Vzorky zdarma a franke.

Božíhroby"*ame*
.,. v reliefu řeza

Křížové CBSTY„74re sis,

===
šení“, uchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

K době

VOJÍKODOČNÍsei stěží onde“ vz—— bářský
Fosefa Krejčíka o Prase.

Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. 6. 50.
v domé Sv. Vá-lavaké záložny od 1./XI 18v9.[llustr. cen
uíky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

O0O0GGOBGEGOGGGE

čMalinský křen
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
6 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.

V066666063E

Prodá se

várečný dům
v EHradoi EKrálové

pouze sa cenu stavebního místa a várečného práva.
Dům jest v assanaci, poskytne dostatečné místo
ku vystavení 2 patrového rohového domu v Dloubé

ulici. Při přestavbě ponese dobrý úrok.

Přímé dotazy zodpoví administrace t. L
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e Největší sklad ©
SB všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší- X
MSS | vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- KEE
2D věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů. košů, cestovních
=. dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. sE2% o a
EA ——— firmy :

(€6)
V,k

5)
SA<

urSc)JA STOUdPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

To zde dosud nebylo!
Následkemobrovských nákupů jest mi umož

věno zasýlati za pouhý obnos
a- 3 korun “jši

1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisníbo papíru
a 100 obálek) a'26 skvostných umělec. dopisnic,
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

+X

| ZTE DTM

Á Pnana-Pizeň BuvějohoVY
OOOODOODXADODOOCY

Zubní lékař X

JITADP.B. AFalŘ
ordinuje od 8—4 hh

AKradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.

XKXXXXXXIX KX

VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodného zvaku « důkladného provedení, 8 prak
tickým zařízením hracích stolků doporučuje (i bar
monia) sl. farním a patronátním úřadůmmajitel c. k.XXX

ě

ž
|

| výsady a zásluž. kříže hudeb, akademie belgické

| Bedřich Čápek,
ESO - are JZ | stavitelvarhana harmoniívPoličce.

(tzv SALZBUKA 6 o
M$“Právě tiskem vyšly "UWpůlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u |

Čenka Bubna, | (OMMEMORATIONES
očáry nejnovělší soustavy: CONSUETANové kočáry nejnovější soustavy :

i| pro kněze diécese královéhradeckéWEB“stále va skladě. B
vytištěné v úpravě a písmem přesně dle
nejnovějších vydání brevíře římského.

Mezera pro připsání zvláštní commemo
race pohodlně opravena. — Papír psací.

1 výtisk za 15 h (bez porta), 4 kusy (pro
4 díly brevíře) za 55 h; 8 kusů (pro 2

pány) za 1 K, 12 kusů za K 146.

(> Pro dobupostní
nabízíme

vsv m
AKříšová cestu

Pána našeho Ježíše Krista.

| Z pramenů českých| Kratší předešlé

|

EEE
Kostelní
náčiní

| čerpal a českému od

BMG-vlnstní výroby "Ji lidu katol. podává Aegidia Jaise.
v hojnémvýběrumá maskladě SanáPvChemek| Stran30-80

JAN HLOUŽEK,| Az o
o : , Cena 16 h;

„ 50 kusů po 14h, | Při větším množství
100 kusů po 12 h. přiměřená sleva.

Blskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 206-I.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohní zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní. 6

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněného, vlněného, baviněného a damaék.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocného
lidového podpiku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské 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.

MTELIBROTTMARs
v Ústí nad Orlicí.

Odporučuje se k malování chrámů
jakoukoliv technikou přesnědle slohu.
Oprava starých obrazů, jakož i ma
lování nových obrazů oltářních, kři
žových cest a p. Dekorační malby
pro slavnosti, jakož i dekorace pro
divadla při cenách značně levných. ©

Rozpočty a plány bezplatně, beze vší
závaznosti.:

Mnoho pochvalných uznání po ruce.

: NÍI
G i
Má A8 Fi
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Kněz hiedá pro svéhó bratra
místo šafáře anebo[es=
ního hajného. Týžrozumí
dobře hospodářství, neboť sám po
kolik let samostatně hospodářství
vedl. — Lask. nabidky do admin.
t L pod značkou J. Š. 31.

] zlatých a atříbr,
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení



lový kapitál K 2,000.000—
SLAVIA,

vzájemně pojšiťovací banka
v Praze.

Sazbyapodmínkyvynikajícověděo
nýmivýhodamiaUborálnectí.

Věochon zisk náleži člonám, neboť
Slavia jeet ústavemvzájemným.

Posoruhodny jsou zvláště oneby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ha.) 4 propřípadúmrtí adožití,
la.) 4 a Ia.) 5 na věno ditkám,
Ng.) na Jedky množné,
In$ 6 a Ila) 6 se 4"/, stoupajícím

zúrokováním.
Ib.) na pojištění pemsí.

Vposledníchlotochvypůžesíz20
10, dividenda.

Fondy K 471.390'25

Králové
obstarání všech '85»

Reservy a fon K 24,1809-840-65
Dosavadní výnisty K 70,232878-658

Vysvětleníasazbyzázrmazašle

Gomorální řiditelstvo banky SÍAvit

Odborný——
obchod kávou.

Velectěnému duchovenstva doporačoji svůj křesťanský
obchod kávou; zvláště činím ctěné duchovenstvo
zorne na znamenité, pečlivě vyzkoušené druhy zelené

i pražené, chuti zaručené,

Maje dlouholeté působení v odboru tom, sestavil jsem
drahy osvědčené, čisté, tak še mohu, pokud se choti
a lovnosti týče, s každou soutěží konkurovati. —

Není třeba již Kupovati Káru z Torst
od firem cizích, bai nám někdy dost nepřátelských.
Račte, prosím, učiniti sebe menší zkoušku, abyste se
o jakosti přesvědčili ; 5ti kilové balíčky znatlají se franoo.

Doporučaji zvláště tyto tři druhy:
1 balíček 6 kg. kávy zelené „C" specialita K 16—
1. B, 4 šloté „G" 16—
1.. B, ©, pražené . „ 20—
Tato káva pražená jest aměs nejlepších druhů; na

zývám ji „Královská emča“,
Děkoji za přízeň, která mi byla až dosud od ctěného
duchovenstva věnována v naději, že račte i na dále

užívati mých služeb.

F. K. CHVOJKA,
obchod kávou a vlastní pražírna

Nový Bydžov.

1 » »

2

PEB“Boží hroby, "Ji
PAB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních o kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďeohy), založena roku 1853.
Fotogafie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Provedeno ke 800 oltářů.

v Praze, Havlíčkovo náměstí,

í 0 ——
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od čtvrt do

jednoho hektolitru, litr za 80hal.
JAN. TUR EHM,

majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.P Bursa práce v Aradci Králové,
Hledá se místo pro kamnářského dělníka. —

Nabídky přijímáJes. Polák, tajemník v Hradci
Králové, Adalbertioom.

o ———

A WKaždé hospodynce
možno blahopřáki, která s ohledem na zdravi, úspora
e lahodnosť Kathreinerovy sladové kůvy užívá.

Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouze
»sladovou kávu«, nýbrš výslovně vědy — Kath
reinerovu «= sladovou kávu Kneippovu žádati a to

pouze v původních sd> zobrazených baličkách.

Obsah 590 gramů.ONOSL
ep .

Mnichov.MW
RN OOKOTC



Příloha
Školská hlídka.

(6) Slavili jsme jubileum Vinařického, buditele,

jednobo z nejpřednějších pedagogů českých v doběnašeho národního probuzení. Vuččně vzpomněly pa
mátky jeho listy liberální (Národní Listy) i konser
vativní, paedagogické listy katolické — ale ticho
mrtvé a hluboké v realiaticko pokrokových školských
referátech a ve sloupcích organinovaných časopisů
Vděčně vzpomněly také K. Vinařického České učitelky,
které právem ctí v obětovném tomto a vlasteneckém
kněsi prvního bojovníka za právoženy vychovatelky
ve školách. Na slavnostní schůzi spolku českých uči
telek v Praze konané dne 24. ledna pronesl p. J. Ša
fránek stkvělou řeč, z níž vyjímáme následující: „Bylo
to dne 26, května r. 1858, kdy v Týně nad Vltavou
v okresní poradě učitelské u přítomnosti šedesáti
učitelů vyložil tehdejší dozorce školský, vikář Karel
Alois Vinařický, myšlénky své o potřebě vzdě
lání dívčího a nezbytném upravení jebo
na zásadě, že učíme se nikoli pro školu,
nýbrž pro život. Té doby měli samostatné dívčí
školy toliko v Praze a na venku jen tam, kde řádnou
školu mohl městu opatřiti místní klášter. Na většině
spokojovali se zvláštní třídou pro dívky ve školách
městských a hlavních. Do této jediné tř.dy chodila
dívka 3—4 léta a v ní skončilo se všecko její obecné
vzdělání. Že bo mnoho nebylo aže nad to ozdobováno
bylo politurou cizonárodní, je známo obecně. O dívčí
svět na venku nestaral se nikdo. Převládaloť mínění,
že mu nenítřebaškolníhovzdělání.Protos nadšením
přivítali shromaždění nové myšlénky, nesoucí se za
ideálem tak vznešeným, jsko bylo obecné povznesení
vzdělání e osvícení ženského světa v národě našem.
A ta výmiovnými ústy předneseny byly důvody,
které žádaly si vyššího vzdělání pro ženy; neboť ne
může postoupiti intellízence národa k cílům vyšším,

nestonpáli též uvědomění jeho matek a dcer.inařický ujal 8e v národě našem
první myšlénky vzdělání dívčího. Horlil,
aby: 1. založeny byly na tehdejších farních školách
zvláštní samostatné třídy prodívky; 2. aby vyačo
vání v třídách těch konalose dlezvláštních učeb
ných osnov, které by hověly povolání ženy ve spo
lečnosti a v národě; ano přál si, 8, aby pro dívky
školnípořízenybylyzvláštní čítánky a knihy
učebné, v nichž by jako badoucí pomocnice svých
matek v živnostech a pracích domácích nabyly vhod
ného poučení a navedení. Z čítánek těch, řekl dále,
mohou se učiti i dospělé dcery a hospodyně, a pou
dení bezpečného jistě dojdou, 4. bude-li jim v místě
radoua vůdkyníliterní ačitelka. Toslovoon
první pronesl veřejně a žádaje si literních uči
telek pro dívky,jakož i 5. zvláštního ústava
ku vzdělání českých literních učitelek, jehož pro
stinký ovšem obraz 6, i osnovu sám nastínil, upo
zornil spolu 7, na sociální jeho význam, badou-li
do něho přijímány především dcery uči
telské. Tak Vinařický stal se zákopníkem blaho
dárné, praktické myšlénky, která národu našemu při
nesla požehnání. Tieícesamostatných dívčích tříd a
škol, zástapy uvědomělých a nadšených učitelek, které
úkol poslání svébo konají v národě, toť praktický důsle
dek myšlénky, která ne nepodobna zrou horčičnému vy
rostla a zmohutněla k našemu společenskému dobru. —
Koná tedy spolek učitelek českých akt povinné
piety, když oslavaje stou ročnici narození Karla Vi
nařického a obnovuje tím památku vlastence — bu
ditele, jenž byl vřelým obhájcem práv jazyka českého
a také šťastným jeho vzdělavatelem, jenž vychovatel
skými a vyačovatelskými pracemi prokázal efla tvůrčí,
samostatnou, původní a platně přispěl k utěšenéma
rosvoji našeho školství i našeho života pospolitého.
Sám, jak často trpce si stěžoval, kráčel za vzděláním
cestou v pravdě trnitou; proto planulo erdce jeho nad
šením a touhou, aby badoucím pokolením opravil
cestu svou bohatou zkušeností životní“ —

K tomato spravedlivému posouzení vyniksjícího
významu K. Vinařického v dějinách českého školství
netřeba čeho přidávati. Přec však na mysl přichází
porovnání skutečných fakt a frázovité útoky některých
protináboženských listů paedagogických na Činnost
církve na poli školském. Nepředp jatý činí si úsudek
samostatný a dospívá k tomu přesvědčení, že nespra
vedlivý fanatismue, hlásající boj až na vyhubení, může
se roditi v půdě naprostého dušovního s náboženského
rozvrato.

Úprava platů učitelských v Čechách, odpovídající
spravedlivě postavení a povinnostem učitele v životě
veřejném, vyvolala i na Moravě čilý rach pro úpravu
slůžného. Požadavky učitelstva formulovány na zem
ském ojezdě německého učitelstva v Brně v těchto
bodech: 1.) Zrušení míst podačitelských, 2.) základní
složné 1209 K pro zatímního učitele, 1600 K pro de
finitivního učitele a postup na 1800 a 2000 K na
školách obecných, 1800, 2000 a 2200 K na školách
měšťanských s pětiletým postupem služebným a 7 kvin
kvenálkami po 200 K na obecných školách, 250 K na
měšťanských školách od skoušky epůsobilosti.

Fankční přídavek by měl býti na školách 1—2
třídních 250 K, na 3—5 třídních 300, 350, 400 K,
ředitel měšťanské školy 400 K a 600 K, Po 20 letech
slažby přísluší učiteli osobní přídavek. Kromě tobo
se žádá příbytečné neb naturální byt, aktivní přípla
tek podle míst a snížení služebné doby na 30 let.
Výslažné po 5 letech 409, a pak za každý rok další
20/,. Nejmenší výslužné by činilo 800 K. Příspěvek
výchevní do 24 Jet, zvýšení pense vdov o 259/, když
před rokem 1900 byla vyměřena a vpočítání let na
soukromých školách strárených do služební doby. —
Lidoví poslanci prý we zavázali všemi silami podpo
rovati požadavky moravského učitelstva. Přejemekol
legům moravským, aby cesta ku spravedlivéma upra
vení hmotných poměrů jejích nevedla je pod gaudinské
jho nějaké odiósní dávky, jako se ntalo u nás.

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
nébo duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku ne
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zrýšení cen!

První český katolický závod ve Yidni,

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, kříže

at d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. J5. ;

Na ukásku zasílá
se vše franco. |

|

|

OBRAZY
olejomalby, rytiny, krajiny, mádherné re
produkce nábošenské a historické, srcadla,
rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravě,
solidně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí
potřeby, všdy nejnovější

—-«3 šš f *
a vše do oboru papírníckého spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

Joset Kieslich
o Hradci Králové,

Umělecký závod pro kostelní práce a výrobu
rámců salošen r. 1891.

BOSĎrnw stem

x s Českého ráje.
10 skvostných dopisnic z Jičína, Pra
chovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám sa 1 K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vána, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, umělecký závod a nakla
datelství pohlednic v Jičíně.

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na keždou stanicidodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

Fřshečed+ gešnď 10Vodu jněvá, PRSYnová tu deývd věrde nedo001 dujeV nov ed fo ju dn ednýn

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i-roucha botová na ukázkaf

se na požádání franko zašlou. i

500.000 kusů
velikonočních dopienic, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 120 zl., 150 zl., 180 zl. a 2 zl.

BaF*2,000.000 kusů
uměleckých dopienic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy na skladě za cevy
pů.odní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a Ó zl. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K, KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině.

Přijme se několik spolehlivých zástupců.

x
Již letošní v nejjemnějším cukru ©

saoařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

AIOILIICICIKILIE

Obrázky "00
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru a sa svláště výhodných podmínek

Karel Šimek v Č. Budějovicích.
PEB“ Vsorky jsou na pošádání k disposici. "P

O0000000000000009m Prvni výroba

ěhne
hodin

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
hicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd., odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru

kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena
Jevná, jakost výborná,



Víno "5%
řírodní, všech druhů, 1 litr od 86 kr.
ze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.PO0L07oPUP

ED. AD. MALBURG A STN Smiřice.

Továrna mavý nejjemnějšílikéry.
UVegétal,

francouzský likér z bylin.
CRÉME CORDIAL,

francouzský vinný likér.
CEHEERRYBRANDY

MANDARIN.
Puně Crémes.

K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.

Srl*o *ru)*oD“

. Založeno r 1850. -o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, brongu 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
znovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může ge vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

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 Hradci Král.
c. a k. dvorní dodavatel

Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučený

Ordinar. listem nejdůst. Dl Koneistoře v Hradci Královéz ro .

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 domácí.

Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

BEE Zolášiní nabídkou na přámí ochotně se poslouší. "MB

KETFTTPTTTTTTTTTTTTTTTVTTT TTTTTTTTAKR
Josef Neškudla,

c a kr. dv. W dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
al všudež osvědčenýa mnoha doporu
Čeními nejčastěji vyznamenaný

o. a k. dv. výrobní závod

vŘeeh Koptelnich parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Iilustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

U“

K jarnímu období
nejlépe a nejsolidněji poslouží Vám

Frt. Komárek,
mužský krejčí

v Hradci Králové, Velká podsíň číslo 14ó,

v domě pi. Šteffkové.

Plná záruka za elegantní prove
dení a jakost látek.

Dlouholetá prakse v prvních
modních závodech Drážďanských.

Na požádání přijdu se vzorníkem do domu.
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X2veškeré druhy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprsenky,
jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.



Číslo10.| "ní | V Hradci Králové, dne 6. března 1908. Insertysepočítajílevně, | ». A :
Obnovavychásí v pátek v poledne, | Ročník IX.

Tiše se rosloučila 3. břesae se svým národem
duše šlechetného otoe národa; v osobě Fr. L. Riegra
umřel vlastenec ryzí, obětavý, poblicista jména svě
tového. Rozlončil we m námi ten, který stál u kolébky
našeho organisovanéto boje politického v minulém
století; Rieger byl drohem Palackého, Havlíčka, Štalce,
Máchy, Jablonského, Erbena. Přečkal všecky, pokra
čaje ještě dlouho v práci té, při níž drahové z tlad
ších let v stín hrobu klesli. Přes půl století náležel
mesi nejzdatnější průkopníky našich politických a kul
turních snah.

Narodil se 10. prosince r. 1818 v Semilech jako
syn mlynářův. V desátém roce počal stadovati na
gyImnumu Jičínském, kdež absolvoval čtyři nižší
třídy. Pokračoval ve studiích v Praze, kdež měl uči
telem slavného Jungmanna. Skončiv studia filosofická,
studoval v Praze rok práva; drahý ročník studoval
ve Vídní a poslední ročaíky opět v Praze. R 1848
povýšen byl na doktora. Pak se vydal k vlastníma
zotavení na delší cestu do zomí jihoslovanských a do
Italie. Právě v Římě se dověděl o pohnutých udá
lostech březnových ve Vídni a v Praze i o zřízení
konstituce. Bychle spěchal přes Vídeň a Olomouc zpět
do Prahy. Zde vatonpil do výboru národního a hor
livě pracoval na poli politickém. Zasazoval so vší silou
o provedení plné rovnoprávnosti a stavěl se a Havlič
kem s nejvétší zmažšilostí proti obeslání frankfart
ského parlamentu.
= Vstoupil též do řady pořadatelů sloranského

sjezdu. Při volbách do říšského anému byl Rieger
zvolen £+ poslance osmi okre-ů. Nezklamal důvěry
svého lidu. Zastával se národních práv tak statečné,
tak rozhodně, až počala jeho bezpečnost vídeňska
chátra obrožovati, jsouc poštvána nacionalistickým
tiskem. Luza si počínala stále zběnileji, takže se od
hodlal Rieger a Havlíčkem potají opustiti Vídeň; jen
veliké opatrnosti měli co děkovati, že z Vídně bez
pohromy vyvásli. 9. říjoa přibyli do Prahy a téhož
dne svolali schůzí sedmadtaceti poslanců na radnici;
zde sepsal Rieger prohlášení protestující proti právo
platnosti kusého vídeňského parlamenta. Říšská rada
však se odvažovala dále rokovati; proto 2v. října pro
hlásili čeští poslanci její nenešení za neplatná. Sném
brzy přeložen do Kroměříže; nyní ae účastnili čeští
poslanci jednání znova; Rieger již drubého dne prote
storal rázně proti osnešením ve Vídni, poněvadž par
lament podléhal vášnivémn pokřiku vídeňské luzy
Zvučná řeč Riegrova se dodělala plného úspěchu, Ve
rifikace protokolů vídeňských byla členy sněma Kro
měbižského po právu zamítnuta. Řeč, kterou mělRieger
10, ledna 1849 o prvním paragrafa základního práva
ústavního, vzbudila živý zájem i daleko za branicewi
Rakouska. V Italii se rozšířila po celém venkově.

Když nastala po násilném rozbití parlamenta
trachlivá reakce, bylo Riegrovi v Rakouska duuno.

Odebral se do Francie a Anglie, zkoumaje z
biíska národohospodářeké a politické poměry ciziny.
Koncem r. 1850 se vrátil do Praby a pojal za choť
dceru slavného svého přítele Palackého. Bylato dáma
velice vzdělaná, srdce sbožného u šlechetného. Do nej
posdnějších okamžiků nepřestal Rieger opakovati, že
mu byla vzornou manželkou, pravou podporou a ú
těcbou v traitém šivotě. Tehdy psal horlivě do vět
šiny tehdejších českých časopisů a počal redigovati

důležitý „Slovník nančný.“února 1860 se vydal do Nizsy, kde pesl do
různých franconzekých časopisů články o rakouských
Slovanech. Když se vrátil, nalezl politickou sitaaci
pro Čechy příznivější a proto zasáhl znovu s plnoa
energií do národního racbu. V českém anéma ai do
byl svcu bystrostí opět vůdčího stanoviska. Činnost

příno horečnou vyvinul v radě říšeké, když ne muylo podařilo přiměti české poslancek obeslání říšské
rady. Svými břitkými, jadrnými řečmi rczmnošil svoa
slavnou pověst značně; bobužel přes to vše zašil
Rieger i jeho přátelé ve Vídni plno příkoří od centra
listického rešima. V ničem se jim nevyšlo s ochotou
vetříc, takže se následujícího roku říšských porad
vůbec nesúčastníli. Když roku 1863 český sněm po
druhé zaseda!, zasadil se Bieger o prospěšnou re
formu volebního řádu a o zřísení České techniky.

V té době byl Rieger nejhorlivějším pracovníkem
pro sřízení Českého divadla. Jeho unaha přinesla ký
Žené ovoce r. 1863, kdy otevřeno české prozatímní
divadlo. :

V následujících zlých dobách podnikl Rieger
s Palackým známou „moskevskou pooť“ a sepsal (r.
1869) zvláštní pamětní liet adressovaný franconzskému
císaři Napoleonovi. Protivníci našeho národa ovšem
neopomenuli podezřívati neúmorného vůdce českého
národa z nevěrnosti k státu, ale Riegor jejich po
mluvy v řízných odpovědech vyvrátil Přes tuhou
nepřízeň centralistů neustával ani v následajících
letech vyjednávati s Vídní o aplatnění českých epra
vedlivých požadavků. Jeho horlivost měla konečně
Bepoň ten výsledek, že povolán k samému císaři roku
1871 na delší audienci, a jako důsledek tohoto důle
ditého slyšení vydán 12. září 1871 památný císařský
reskript, jenž vlil novou naději do ardcí omdlévají
cích. Leč nastaly zavvu duby těžkého strádání hned
po pádu š.echetného Hohsnwarta. K tomu všema
stratil Risger r. 1876 nejlepšího pomocníka v úpor
ném boji, samého Palackého. Neztratil však ducha a
vedl národ statečně dále. Zakasil nových trpkostí,
když vášnivou agitací Němci utvořili v českém parla
mentě r. 1878 většinu a stavěli se proti české menšině
u naprostou nesmiřlivostí. Marná byla i pamálná
adressa Ri-grova, jíž hleděl náš vůdce působiti na
právní cit Němcův.

Rok nu to vyjednával Rieger 8 hrabětem Tas
ffem o nové vstoupení českých poslanců do říšské
rady © Čechové se ukázali porolnými, ale české po
slanectvo e Riegrem vstoupilo 8. října 1879) do
Měšské rady s obradon, že nedopnstí ublížiti státo
pravníma pestavení zemí korany české. Jako stálý
předseda českého kluba získal si hlavní zásluha o
utvoření většiny pravice; za to zkusil mnoho zbyteč
ných předbůzek od vlestních krajanů, jako by krajní
radikalisamus byl nejjistější spásou národa — Rieger
však dokazoval páduými doklady,že se výstřednostmi
tahá opposice německá přelomiti nedá. Protivníci se
mu posmívali, že we uchýlil kpolitice drobečkové,
ale když se z opatrné cesty Riegrovy přešlo k poli
tice etappové, byly její výsledky mnohem slabší než
plody taktiky Riegrovy. Nyní jsme na tom hůře než
za Óry punkrací, jichž uskutečnění zmařili pradkým
odporem Mladočeši. Nyní nám nabízejí Němci se
samolibou vyzývavostí daleko horší návrhy vyrovna
vací, než jak ne dělo za vlády Taaffeovy. Punktace
aspoň otvíraly východisko k postupu dalšímu. Nyní
toneme však úplně v babně bet programu, bez jaké
koli pevnější base. Rieger zůstal předsedou českého
klubu až do roku 1891 Vida, še se proti němu 800
stavně štve od vlastních krajanů, prohlásil 17.dubna
1890 na českém sněmu: „Věnoval jsem slažby své
národa nezištně. Tak chci působiti dále, pokud mi
národ věnuje důvěru. Vezme-li mi ji, bez lítosti
odejdu z politické areny u vědomí, že jsem povinnost
svou všade a poctivě plnil.“ Rieger astoupil Mlado
čechům beze všeho zvláštního roztrpčení. Ignoroval
stále jízlivé nájezdy uvých protivníků, kteří zvláště
v Šípechneustávali nezištného genia zběsile rváti;
věuěl, že mu události příští samy dají náležitého
sadostačinění. U příležitosti jeho osmdesátých naro
genin r. 1848 sám předseda mladočeského klaba dr.
Engl mu blahopřál vroucně, osloviv jej: „Tatíčka
náš.“ V sněmu českém vytrval až do r. 1895. Dvě
léta na to jmenován za své zásluhy doživotním čle
nem panské sněmovny,

Nebylo žádného důležitějšího národního podniku,
který by nebýral spojen s jménem Riegrovým. Rieger
se přičinil o sřízení „Ústřední Matice Školské“ a byl
dlouhá léta jejím předsedou. Do poslední chvíle byl
členem Svatoboru, mimořádným členem král. České
společnosti nauk Od r 1900 byl předsedo: správního
výboru Národního divydla až do své amrti. Všechen
várodní náš život oplynulého padesátiletí nese značka
Riegrova.

Rieger vstoopil na veřejné kolbiště v době nej
nepříznivější; nejhorší nesnáze neslomily jeho houžev
natou energii; zanechal nám stkvělý příklad, jak i my
máme neobroženě postapovatí i po cestě nejtrnitější
za bvězdou národního blaha. K vlasti Inal tak opřímnou
láskou, že pro její dobro byl botov obětovati všecku
svou popularitu. Dobrotivý Bůb popřál zasloužilému
Bbletému kmetovi do poslední chvíle pražooa mysl.
Z jeho soudruhů z mládí sbývá sde jiš jediný slavný
dějepisec V. Tomek.

Místodržitel hrabě Coudenhove.

Tento tak slavný publicista si zachoval pří svém
vystapování příkladnou skromnost; byl též mužem
zbožným, jakých málo. Při oslavě svého osmdesátého
roku pravil pokorně: „Především děkaji Bohu, který
nejlépe ví, co dobrého jsem učinil a který mi zaplatil
tím, že mně dopřál dosáhnoati věku tak vysokého
v poměrné síle a evěžesti.“ 3 novým ruchsm našeho
katolictva rozhodné sympatisoval, hláse se veřejně
za věrného syna církve katolické. Vnárodních bojích
nezapomína! nikdy spravedlnosti, takže sami Tyrolané
r. 1818 vděčně veřejně jeho snášelivosti dík vzdávali.
Umřel veledach, který byl bned obklopen velikou
slávou, bned provázen demonstracemi nepřátelskými i u
vlastních. Zavřel však zrak s tím blabým vědomím,
že v posledních letech celý národ soablasně vzdával
ma bold jako avéma velikéma otci. Věčný pokoj budiž
odměnou slavnému synovi národa!

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 4. března.

(Pražský šveca paříšský Šurnalista čili ná huba,
holé neštěstí. — Někobk slov k situaci „České

spořitelny“ v Prase.)

V červenci roku 1889 účastnili se čeští
Sokolové, při příležitosti tehdy konané světové
výstavy v Paříži, závodů francouzských gym
nastů a dobyli při tom slavně několik prvních
cen. Následkem této účasti českých Sokolů
v evropském životě mlavilo se tehdyo Češích,
o českých snahách a českých pracech nejenom
v Paříži, ale psalo Se o nich po celé Francii
a po vzdělaném světě vůbec. Dnes totiž o tom,
kdo je pořád za pecí schovaný a kdo mlčí a
o své příslašné mu místo ve světě a v životě
národů se sám nehlásí, nemluví se vůbec.
Spíše ja za svuu skromnost umlčován a zkra
cován. Tehdy, k obecnému podivu, přinesly v
českých politických snahách obzvláště lapidární
a zajímavé pojednání také londýnské „Times.“
Pod pojednáním tím podepsáu byl nedávno
zesnulý novinářský machr Blowitz, z českých
Blovice rodilý a pocházející, nedávno v Paříži
zesnulý žurnalista světového jména, pan Popper.

V Praze ve krazích, v nichž se 0 ocenění
českých snah v londýnských „Times“ mluvilo,
panovalo překvapení, kdo pana Blowitze do
vedl tak nadchnouti, že anglickou společnost
skutečně zřetelně, zajímavě a sympaticky a

fi tom stračně o českých snahách zpravoval.
Hádalo se ser, hádalo se tam, koho mohl pan
Blowitz z Čechů v Paříži tehdy meškajících
interwievovati. Že ho informoval upřímný a
rozhodný Čech, to bylo z každého řádku páně
Blowitzova zřejmo přes to. že opatrný a vy
bíravý, nataralisovaný blovický Pařížan dovedl,
jako biblický velbloud, projíti dírkou jehelnou,
když psal o politických záležitostech, zejména
o takových, jež muk srdci zrovna nepřirostly.
V Praze provášeno tehdy zbožné přání, kdyby
takovým jasným způsobem světové časopisy
častěji o českých záležitostech, poměrech a 0
českých snahách vůbec psaly a svět o nich
zpravovaly.

Krátce po tom, když bylo také v Lon
dýně na starý, ale svěží, snab i práce plný
český národ sympaticky poukázáno a když
bylo v Praze po původci toho a informatora
páně Blowitzové marně pátráno, zapadl pisatel
těchto řádků s několika svými dobrými přátely
do zahrady proslaveného pražského pivovaru
„u Fleků.“ Byl příjemný večer vysvkého léta,
pivo jako «nalvazse ve svém prochladlém stava
v ústech jenom přelamovalo a proto „u Fleků“
pod zelenou panovala pravá flekovská nálada.



V hluku u šama na všech stranách pa
nujícím přecházel zde od stolu ke stola za
valitý muž, širokých ramen, s plechovou kra
bicí v race. Z dobráckého velkoměstsky ble
dého obličeje zářily ma modré, jakoby v ra
dostných slzách plovoucí oči a proňedivělá
kozí brada, jskouž si nechávali růsti v letech
čedesátých v muže dospívající vlastenci, se
jen třásla. Byl to popalární mistr Bílek, který
„u Fleků“ denně obcházel stoly s krabicí, do
níž od hostů sbíral tribut k rozmanitým ná
rodním účelům. .

Došed k našemu stolu usedl k nám, aby
si drobátko na své ponti odpočal. Vlastně jsme
ho zdrželi. Mistr Bílek-dostal totiž „od Fleků“
ondyno „dovolenou“, aby si uohl ee Sokoly
zaskočiti do Paříže. Kdosi z jeho přátel ob
vyklou jeho fankci „a Fleků“ za něho na ně
kolik dní převzal a milý Bílek skutečně ei
vyjel do Paříže, odkudž se před týdnem šťastně
a všechen nadšen navrátil. Tázali jeme se ho,
jak se v Paříži měl a jak se mu líbila. Proto
bodrý mistr ihned usedl, aby nám otom vy
právěl. Jadrným, lapidárním svým srozamitel
ným „slohem“ jal se líčití některé své dojmy,
když najednou ge hlasitě zasmál. Napadla mu
patrně veselá a příjemná vzpomínka. A ihned
začal ji 8 námi sdíleli.

„Ale také mne v Paříži potkala zvláštní
na konec šťastná nehoda. Jaký já jsem, rád
jsem tu a tam něco okoukl. Mne, Ševce, zají
tmalodocela něco jiného, než-li zajímalo ostatní
bratry, všelijaké doktory. Jednou se na něco
omámim a když se zase vzpamatoju, byli bratří
kdo ví za kterým robem. To jsem to vyvedl!
Mistr Bílek z Prahy etál prostřed Paříže sám!
Co teď? Francouzsky nenmím, jenoru něco
zministrance si pamatuju, cose francouzským
slovům podobá. Ale v tom si vzpomenu, že
Čech všady bratry má a proto jsem do prov
dícího kolem úone shonu lidí nazdařbůh zvo
lal: „Kdo jsi Čech, přistap ke mně l“ A co se
nestalo? Ze proudu lidí najednou vymrštil se
vám ko mně jako soudeček kulatý, dobře vy
pasený, pomenší padesátník. Na první pobled
jsem poznal, že je to šidáček. Ale nóbl židá
ček! Tvář měl jako zoun červenou, vyholenou,
jenom u uší měl šedivé, krátce přistřižené li
cousy, jako nosí angličtí státníci, 2o je pan
Kolár panu Vilímkovi do „Humorů“ malaje.
A pa prsou hořel mu z čisté forhemetky dia
mant jako třešňová pecka veliký.

„Pozdrav Pán Bůh, krajane,“ ibnad na
mne přívětivé spustí. „Čím mohu posloužit?“

Mně bylo, jako bych se octl v nějaké bá
chorce. Na mé zavolání Čecha n prostřed Paříže
hlásí ee mně ke slažbám alespoň český židl
Div, že jsem leknotím nad tím nezaklel. Bdím
anebo se mi to zdá? Abych se přesvědčil, na čem
jsem, rychle kouknu hláeicímu se ke mně
krajanu na boty. A to mně, pánové, věřte,
všechna čest, jak byl fajpově obat. Lakýrečky
jako zrcadlo a na nožky padly mujako rokavičky.
Patrně pořádný, bodný člověk! Já totiž podle
obuvi tak trochu posuzují lidi. Kdo chodí ve
křápech a nevyhledá si pořádného řemeslníka
a nosí od faušérů posady na kuří oka, ten u mne
moudrým člověkem noní.

Židáček ihned ke mně s rukou, jest-li jsem

FEUILLETON.©
Ty nynější spolky!

Píše J. S—a.

I.

»Kam tek, brachu, pospícháš!«
sInu, do klubu šachistů; máme dnes důle

žitou schůzi«.
sA v kolika spolcích jsí vlastné ze člena

zapsán? Skoro každý večer spěcháš do jiného“,
»Zrovna v jedenácti; ve dvou jsem předsedou,

v pěti jednatelem a ve čtyrech výborem. Někdy
ani nevím, jak to všecko zastat; ale našinec se
musí umě: pro obecné blaho obětovat. Zatím
s Bohem, abych nepřišel pozdě«,

»Tedy mnoho zdaru! Pracujte v dnešní
schůzi borlivě na národa roli dědičné; klub ša
chistů jest jistě jedním z nejdůležitějších a nejuži
tečnějších vlasteneckých spolků«,

Odcházející šachista ovšem neřekl, že hlavním
bodem schůze bude jednání o přeložení klubu do
jiného hostince, protože hostinský častoval šachisty
nakyslou bryndou.

Kam se nynějšího času obrátíš, všude spolek.
Pomalu bude na každém domku nějaká tabulka
blésati, že se zde provádí některá pokroková my
šlénka spojenými silumi. Vejdeš do cizího bostince
a chceš usednouti.
sklepník, „tento stolek obsadí dnes klub hádan
kářů; za chvíli zde členové budou.«

»Snad bych si tedy mohl sednout tam
k oknu k ozém pěti pánům ?« Prý jest stím také
svízel; sedí tam výbor orejpalů« a radí se o
příští zábavě,

Obracíšsvůjzrakrozmrzelekstolkuu piana,
ale tam bouřlivě přetřásá výbor efilků« jednu
pohoršlivou mrzutost; nějaký ničema dal lilky do

v Paříži taky se Sokoly. Já mu vyložil, kdo a
co jsem, že jsem mistr Bílek zPraby, žejsem
dostal od „Fleků“ dovolenou a že jsem si tedy
vyjel podívatise na Paříž, kde jsem nýní zůstal
opoštěn státi, nevěda kudy kam. Židáček mne

šil, vedl si při tom nóbl a pansky důležité,
jako kuíže Auersperg, když jako nejvyšší mar
šálek řídil sněm království Českého. Že prý to
novadí, že inne do svého bytu dovede. A začal
se moe vyptávati na to, na 00, jak je v Čechách.
Já mu povídal 8 radostí, jak to u nás vyhlíží.
Hotel, kde jsem bydlil, měl jsem v kapse
V potese zapsaný, ukázal jsem mu to, aby si
to přečetl. On kývl hlavou a vedl mne tam a
při tom 8e pořád oa néco vyptával. Podle
otázek, které mně dával, má jak se patří za
očima! Já se rozmlavil a pověděl jsem mo
nejenom, Co a jak u nás je, ale jak by co mělo
vlastně u nás býti. Panáček dával svůjsoublaa
nebo nesoublas na jevo takovým podivným
vraštěním kůže na čele. Konečněmné napadlo,
abych se ho zeptal, co on v Paříži dělá. „Zů
stávám tady“, odpověděl mně vlídně „a jsem
tuze rád, že jsem se a vámi sešel. Chtěl jsem
nějakého krajana oa několik slov pohovora 0
českých věcech vyhledati. A náhoda uás hodila
jednobo druhému do nárače“, liboval si. „Vy
jste mne poačil a já vás dovedli do bytu“ —
řekl, když jsme stáli před mým hótelem. „A
s kým jsem měl to potěšení ?“ ptám se ho
poznovu. „Když vám tak na tom záleží, tak si
myslete, že jste mluvil třebas s Popprem z Blo
vic. Adieu!“ — — — —

Po tomto Bílkově výkladu se mně roz
jasnilo, od kobo měl pan Blowitz své zprávy
a náhledy o čoských záležitostech, zdyž o nich
do „Times“ psal.

Bodrý mistr Bílek ani pan Blowite-Popper
nejsou více mezi živými, proto toto vypravování
o nich vyhlíží snad jako anekdotka, Budsi. Ale
proč jsme ji vypravovali? Proto, abychom po
ukázali k tomu, že i když pražský švec pařížského
žurnalista o českých záležitostech a poměrech
iuformoval, če to bylo pro českou věc jenom
prospěšné.

Atato prospěšnost česká veřejnost nejenom
že systematicky nepěstuje, ale ona ji systema
ticky zanedbává. Ačkoliv potřeba informací
ciziny o našich poměrech, potřebách, snahách
a zápasech všeobecně se u nás uznává, ačkoliv
ve směru tom chvalitebné pokusy se děly a
dějí, tedy to pořáde ještě uepostačaje, aby
širší, přátelsky nám nakloněný nebo sprave
dlivý svět o nás zvěděl pravda. Většina zpráv,
jež světovým tiskem o nás proběhne, pochází
ze strany našich nepřátel a odpůrců, tak že
národ náš v ohledu tom uacbází se ve veliké
a patrné nevýhodě. Proto jest nutno, aby celoa
českou veřejnost proniklo vědomí potřeby, aby
za dnešních poměrů bylo ze strany české po
staráno o příslušné informování ciziny, kamž
o nás zlovolné šířeny jsou pověsti a zprávy
pejdaremnější. A z české strany se k tomu
větěinou jenom mlčí, což má za následek, že
se Cizinci našim vlastem a zejména Praze vy
hýbají, neboť se o nás bájí historie kanibálů
důstojné.

Žejména dnes bylo by s celým kulturním=————a
novin « uražený výbor se radí o formě odvety.
Naposled se přece někam přikrčíš e divíš se, jak
borečná pokroková píle celý svét zachvacuje, když
de ani při častém prázdnění sklenice nezapomíná
na organisované provádění kultury,

Hned bys si dal políček, že jsi tak netečný a
že nepokládáš hospodu za nejvbodnější útulek or
ganisovaného osvětového snažení. Tolik lidí i při
té plné sklenici organisovené postupuje za záři
vými ideály, a ty do prostřed jarého ruchu při
cházíš jako vyzývavý, drzý trubec, Čím svou
ospalostmluvíšč

Ted už je tolik spolků pra podporu různých
snab, že je pro moderního občana zrovna ostudou,
není-li zapsán aspoň ve čtyrech, A jsou to spolky
nejrůznějších barev. V Londýně jest široce roz
větvený spolek žebráků; ten hájí zájmy svých
členů 1 takovým způsobem, který je velice na štíru
s paragrafy; vádyť tam ostatně kápne policie často
i na skromné spolky zlodějů, kteří pracují síce tiše,
ale geniálně a vydatně,

V Praze bylo jednou zatčeno asi šest ostrých
bochů, kteří založili ku blabu lidstva prospěšný
spolek »rondálistů«. Chlapíci vyvinuli tak zname
nitou spolkovou činaost, že si již v několika ne
dělích rozhodnutím vysokých pánů vysloužili
ze svou horlivost členství jednoho státního pry
tanaea kdež na útraty státu byli delší čas chováni,

Taky se již v naší milé vlasti vyskytují
spolky s»volů«, »lumpůs, atd. Není také divu;
volů bylo zaveženo za Přemyslovců do říše ně
mecké ve formě českého poplatku takové množství,
že jich je u nás po skrovnu, Jest tedy potřebí
umělé pěstění těchto živočichů, aby naše země
za Německem nezůstala pozadu. A že ušlechtilý
sport lumpáctví u nás rychle hyne, o tom různé
putyky nejlépe vědí; proto jest potřebí tento po
krokový ideál oživiti organisovanou činností, Po
licie sic nedávno dala výstrahu; zatkla jednoho

světem spojení mající informační české kance
Jáře zapotřebí, aby si vsdělsní národové dle
došlých o nás zpráv mohli učiniti správné
ponětí o tom, jak naši nepřátelé o českých
poměrech do celého evěta lhou, jako právě
činí při příležitosti vybírání českých peněz a
vkladů s tak zvané „České spořitelny“. Cizina
nemá tošení, že si tam našinci vyzvedají své
vlastní úspory, svůj majetek, ale ona je infor
mována, jako by český Jid chtěl něco nesvého.
K potřeběnejdokonalejší české informační kan
celáře se svým Časem vrátíme.

V nejkrajnější popředí pražských záleži
tostí vynikla situace „České spořitelny“, jiš
denně od více nežli týdne vyhledávají tisíce
její věřitelů, uby si z ní své vklady vyzvedli.

V prvních dnech se tomu spořitelně té
blízcí pánovésmáli, německý tisk si dělal z celé
věci blázny, ale nyní najednou hledá se v tom
neprávo, když se někdo o svůj majetek hlásí,
aby si ho jinde uložil.

Pátrá se po lidech, kteří prý o České
spořitelně | rozšiřovali nepravdivé pověsti.
Z tobo je zřejmo, že pány oyní již netěší, když
si vkladatelé pro své peníze přicházejí, ačkoliv
německý tisk to « prvních dnech radostně
vítal. Nyní to pány již uráží. Německý tiek
svaluje vina situace tó na českénoviny, že prý

To jest hrozný blud! Český tisk v Prase
v prvních dnech po návalu věřitelů do České
spořitelny choval se ostatně skoro až odporně
zdrželivě v uvážení tobo,co ihned mobl správě
její právem pověděti! Český tisk v posledních
desíti letech měl vícekráte příležitost o ústava
tom mluviti a také jadrně mlavil. Uvedeme
jen, že, když Česká spořitelna koupila „Grand
hotel“ 4 věnovala bo osteotativně účelům vý
hradně německého studentstva, a když Česká
spořitelna na oslavu padesátiletého ©panování
císaře a krále, našeho zeměpána, slíbila Praha
opatřiti pitnou vodou, a potom posměšně na
místo pitné vody nalila Praze pohár pelaně,
tu české noviny s největším rozhořčením psaly
o její správě, ale snad ani jediný český vkla
datel tehdy ma jejích volání s vlasteneckýchdůvodů
nebo s národních ohledů do spořitelny pro pemíse
si nešel! Proto jest nesprávno tvrditi, že nějaké
a nijak prokázané české agitace měly vliv na
nynější situaci České spořitelny.

Několik slovíček!
Když padla Svatováclavská záložna a když

byl předseda její ponechán ve vyšetřovací
vazbě. ta všecky pražské noviny, bez ohledu
národnosti, věnovaly afeře této takovou roz
sáhlou pozornost, jaká tiskem věnaje se leda
nějaké blízké a důležité válce.

Noviny byly od říjoa do února denně
pločny nejpodivnějšími, nejhloupějšími a noj.
dobrodrnžnějšími zprávami o padlé záložně.
V listopadu jsme na těchto místech příslošné
činitele upozorňovali a varovali, aby tomuto
řidění novinářských klepea ačinili přítrž. Po
ukazovali jsme k tomu, jak tím trpí úvěrnictví
vůbec. Avšak novinářská kampaň o Svatová
clavské záložně trvala veseledále skoro celého
(YO
»lumpa«, když na spolkovém bále vyvedl silácký
kousek lumpáctví; ale — pronásledování plodí
nové přívržence, a proto není pochyby, že takové
spolky pokvetou dále přes nepřízeň mnohých.

Některé emancipované dámy se činí též pří
kladné. Nevíte nic o spolku skrav?« Jest to roz
hodně spolek zsložený k zjemnění srdce ženského
s »obrkravous v čele. Bude-li tento spolek vydá
vati vlastní činnosti přimětený hospodářský. list,
ještě se neví. Jeho působení totiž nedochází dosud
náležitého ocenění, .

Za to více členstva a ctitelů mají některé
spolky kuřácké, Jest to nutný požadavek času,
protože stát nemá peněz na zbyt. Musí se již
proto podporovati ušlechtilý sport kuřácký, aby
mohl stát rozmnožiti z důchodů tabákového mo
nopolu branaou moc k ochraně milé vlasti. Někdo
řekne, že se milliony peněz kouřením obracejí
ov dým«, ale ony ty milliony zase na drubé straně
působí blshodárně, V Praze se již vyskytl dokonce
učitel kuřáckého umění; slušnost a povinnost žádá,
aby tento zasloužilý muž byl zvolen za čestného
předsedu všech kuřáckých korporací,

Také jsou spolky pijícké, protože při stálém
zdražování piva pomalu nikdo do hostinců ne
chodí; žádá to již vlastenecká povinnost, aby se
neopouštěl odkaz našich předků, kteří »bývali,
pívali«.

Znám jedno gymnasium, kdež byl odkryt
mezi žactvem spolek »antiklassistů«, sotva první
mnohoslibné plodv vydal. Skonfiskovány stenovy,
jichž paragrafy byly ostrým útokem proti jszyku
Ciceronovu a Homérovu. Bylo sic již před tím
dávno od mnohých pracovéno borlivé protí latině
1 řečtině neprostou zdrželivostí, třeba že páni pro
tessoři týrali dvojkami a tatínkové nad tím osví
ceným igaorováním klasického studia lomili ru
kama. Leč scházel organisovaný postup; véčná
škoda, še sbor méně osvícených professorů zá



půl roka. Co průběhemdoby té bylo všecko
otištěno, jak obecná důvěra podvrácena, jak
v obleda tom nepříslošoě jednáno, nechoeme

zde rekopisnlovatí Z afery Svatováclaveké záložny uděláno bylo zbytečně moroviště, jehož
nepřetržitým přehazováním bylo obecné ve

Polné mínění otráveno tak, že již kolem novéhoroku prozíraví lidé trnali před těmi konci, jež
nekonečnými popiašnými zprávami o Svatová
clavské zálošně veřejnosti novinami všech stran
i obou národů vočkovaná panika a nedůvěra
donese.

Panovaly totiž dokonce i obavy o uě:teré
slabší ústavy a ta najednou los padl na nej
starší a nejsilnější finanční závod v Čecbách,
jemuž aložena duchem času zkouška, aby Sva
továclavskou záložnoau podvrácenou veřejnou
důvěra svou finanční pohotovostí a správností
zase vzpřímil. Jiného totiž dnešní nával vkla
datelů do České spořitelny neznamená, než-li
nezastavitelný projev ustrašeného dacůa doby,
který byl v masách probuzen a vypěstován
nekonečným a zbytečným rozvěšováním Špina
vébo prádla ze Svátováclavské záložny.

Že vyzdvihování peněz z České spořitelny
není žádnou národní agitací, toma nasvědčuje
to, že vybrané miliony do pražských českých
finančních ústavů uloženy nebyly —

Taková je situace!
Ale jednu praktickou stránku dnešní si

tuace České spořitelny má. A to jest nepochybně
ta, že učmecký tisk sám- upozornil český lid
na jeho finanční moc, vliv a síla, když začal
8v mrzet, že čeští vkladatelé své peníze od ně
mecké správy spořitelny vybírají zpět.

V tomto případě jest jediná cesta správná:
„Zachovati klid a tiše platit, je li svědomí čisté
a pokladny příslušně plné!*

Bludy dra. Stránského.
(8) Historie národů se neopakuje, pravda,

ale methody politickéhc postapa ano. Kdo by
se byl před dvanácti lety nadál, že vítězové
mladočeští po nějakém čase tiše zabočí na
ujetou dráhu staročeskou! Obrat tento ovšem
připravoval se již dlouho ; aspoň bystřejší hlavy
mladočeské, zejména dr. Kramář, v různých
projevech dávali jej dosti tušiti. Etapy Kra
mářovy byly jen bezkým slovem pro Riegrovy
drobečky. A slyšel jsem již před pěti roky
jistého moravského poslance upřímně vyznati,
že se vlastně již dělá politika staročeská, jenže
mnozí se k tomu nechtějí přiznati. Veřejnému
projevu o nutnosti staré methody dlouho bra
nily „Nár. Listy“, které ve dne v noci břinkaly
činelami a tloukly na turecký buben. Poslanci
sytící se duševním chlebem „Nár. Listů“ nic
nevěděli a ti bystrozrací se vlastního listu
báli. Jest to anomalie, ale jest to také smutná
pravda. Vzrůstající zmatky v nazírání, hrozící
škody z přímočárného radikalismu a frásovná
politická výchova donutily konečně rozvážné
———————

služné združení tak záhy rozptýlil! Pak ať někdo
přijde s otázkou, proč se některý student sotva
v septimé slušné s českým pravopisem obeznámil
Za všecko může nešťastné nucení do latiny a řeč
tiny; pro ně nemá student na češtinu času. Ne
šťastní professoři, kteří proti antiklassickým orga
nisacím tak bezohledně zakročujíl

Také se již sdružují spolky pro blahobyt
sestárlých koček. Vyplněna tak důležitá kulturní
mezera. Co pak je takovým kočičím spolkům do
starých neduživcůl Ti dostanou pensi anebo mohou
jít zebrat. Ale ta ubohá němá tvář za všecky své
zásluby by zůstala bez útlocitných spolků k stáru
beze vší podpory. Již staří Egypťané a Indové
měli tolik kulturního smyslu, že se o některá zví
fata starali víc, než o své bližní. A nynější po
krokový věk? :

Ti lidé nynější nemají k zvěři kouska srdce.
Ergo rychle nutno sehnat spolky na ochranu za
nedbávaných čtvernožců, aby dobrá pověsť osví
ceného století netrpěla a aby lidé následujících
věků nemluvili s pohoršením o necitelnosti lidí
nynějších]

A přece kočičími spolky vykonána jen nes
patrná část povinnosti k ubohé němé tváři. Mají
se též ustanoviti spolky proti barbarskému zabí
jení živočišstva Jaká to mravost, podřízne-li bo
spodyně krk slepici, která jí tek dlouho vejce sná
šela! Nevděčností největší jest, zabije-li někdo
dojnici, která dlouho mléko cedila, aby bylo ka
fičko stravitelnější; každá kávová společnost útlo
citných dam by měla býti zároveň spolkem proti
zabíjení kraviček z vděčnosti. Jest již nejvyšší
čas, aby se utvořily spolky pro vystavění starob
ních útulků pro nebohou zvěř, Posud se takové
péči těší jen kočičky a pejskové. Doufejme, že se
spolková ochrana rozšíří i na zvířata jiná. Starý

n se už nějak protluče, ale ta ubohá sestárlázv

Zatím dost, protože čas utíká a sazeč šelma
nečeká. Příště se podíváme na spolkařskou horečku
s jiné strany.

može k vytažení opony. Ale jak to ve hlavách
mladočeského voličstva vypadá, obáváme ce,
še se vůdčím poslancům neporozomí. Všdyť i
v samém poslaneckém klubu jest úžasný zma
tek politických názorů, jejž představoje zej
ména místopředseda dr. Stránský. A povážlivě
by klesla vážcost klubu říšských poslanců,
kdyby se politická zdatnost jeho měla oceňo
vati podle přeskakování a kolísání místopřed
sedova. Obrana poslanců pak, že chyby jednobo
nesmějí se sevšeobechovati, snadno oslabena
byla by poukazem, že pajmě v politice uplat
Řujese principautorityvůdců,u nichžobecně
se předpokládá jasnost rozhledu a pevnost
zásad.

Nedávno četli jsme řeč dra. Stránského,
v níž potíral zásadně obstrakci v parlamentě
slovy přímo žíravými. Reč ta byla by snad
pochopitelna, kdyby byla bývala promlavena
v dobách německé obstrukce proti jazykovým
nařízením Badeniovým. Zájem národní a vzru
šení citové byly by ji v tom čase úplně odů
vodnily. Mimo to mámwezkušenosti, že česká
obstrakce jak v Praze tek na říšské radě ur
čitá zla nepopíratelně odvrátila, Také pro po
měry právě přítomné poslanci naši obstrakcí
vládě vyhrožovali, ač o výslednosti její jsou
vejvážnější pochyby, které vyslovil nřesvědčivě
dr. Kramář. Přese všecko to však takového
vystoupení dra. Stránského potřebí nebylo.
Bylo to šílené sebe zmrskání celého klubu, a
byl to cynický posměch na část politické naší
činnosti, pokud se projevila v činech ob
strakčních, takže všichui, kdož politické udá
losti doma se zájmem sledujeme, pocítili jsme
poliček mravní úhany. A jak asi bylo českým
poslancům,kteří řeč Stránského poslouchali:?
Slovem politická vážnost našich poslanců a
jimi zastapovaného národa drem. Stránským
byla před očima celého světa až příliš lehko
myslně kompromitována, a divíme 8e, že české
časopisy v této mravní otázce proti řečníkovi
nepromlovily důrazněji. Však je tu ještě jeden
vroubek a snad ještě větší onoho: páněStránského
bagatelisování nebezpečenství velkoněmeckého.
Věru, nosili bychom dříví do lesa, kdybychom
určitými skutečnostmi chtěli pangermanisimu
dokazovati. Každodenně takořka dovídáme 8e,
že úmysly všeněmecké mezi Němci rakouskými
skutečně jsou a že docházejí mravní a hmotné
podpory z říše. Ano ve samou možností po
kosův o jejich uskutečnění účtují nejpřednější
blavy politické v Evropě.

Uskutečnění pak myšlénky velkoněmecké
převyšovalo by vše, co nepřízeň událostí mi
nulých českému národu vůbec způsobila. Pa
troo tedy, že aktivní politikové čeští ve všech
svých podnikáních tohoto momentu nemobou
nedbati. V té příčině otázka česká jest otázkou
rakouskou u tlačí se vždy houževnatěji do ve
řejného evropského mínění. Dr. Kramář vylíčil
význam její v apglické „National Review“ a
článekjeho vzbudil všeobecnou pozornost. Jádro
napomenutí do Vídněadresovaných pověděl dr.
Kramář takto: „Ve Vídni nechtělo a nechce

se porozaměti tomu, že táž síla národní myšlénky, která v Německu zvrátila trůny a vedla
ke zřízení nové Německé říše, nezastaví se na
branici rakouské; bade-li Rakousko německým,
že dvě německé říše vedle sebe jsou nemož
ností, že jsou hříchem proti logice německo
národní myšlénky a že německé Rakousko mu
silo by se dostati do nerozlučného spojení s
ostatním Německem.Utvořte německé Rakousko,
Rakousko pod německým vedením, jak tomu
chtějí Němci, a oni provedou důsledky národní
myšlénky, zákonně zaračený svazek a celní
jednotu s Německem klidně a pokojně, kdyby
Opposice neněmeckých národů nebyla dosti
silna, aby to překazila“.

A tu z Čista jasna, jak oznamuje „Samo
statnost“, dr. Stránský taktéž v anglickém ča
sopise „The Monthly Revue“ omračaje náměsíč
ním tvrzením, že prý vlastně žádného nebez
Dečenství pangermánekého není. „Rakousko
nanejvýše prý by mohlo přijíti o to neb ono
pohraniční území, kmen monarchie by zůstal
však zachováu“. Kdyby mohlo se předpokládati,
že dr. Stránský promluvil ta v dobrém vlastním
přesvědčení, řekli bychom, že poslancoval
dlouhoa doba někde za pecí, kde ničemu se ne
přiučil a mnoho zapomněl. Takto však pravdu
stuví na blava tak směle, jako frivolně hazar.
tuje 8 životními zájmy národa. „Neue Freie
Presse“ a jiné německ:: časopisy téže tendence
tolik se namáhají, aby vylíčily neškodnost a
bezvýznamnost idel rytíře Schónerera a sou
druhů, a hle, kde nic ta nic pojednou přiska
kuje jim na pomoc ve slažební horlivosti i dr.
Stránský, jenž i jinak vládě upravuje medový
bonbonek, aby jej laskavě spolkla a těšila «
vírou v to, čeho si toužebně přeje. Dr. Stránský
obrátil také logiku na ruby. Nebezpečenství
velkoněmeckéko není, ale přeceby se mohlo to
neb ono pohraniční území stratiti. Prosím vás,

Jakoby jen čamrda od šatu se utrhla. Nebezpe
čenství pangermánského není, ale což kdyby to
pohraniční území dra. Stránského bylo němeo

ké uzavírané v království Českém acož kdyby
to bylo dokonce království celé ? Cbati Němci
přece k tomu mají dosti. Když dr. Edv. Grégr
ve suěmě na Němce zvolal: „Čert vás měl
vzíti v roce 1868'“. odpověděl mu na ručest
Bareuther: „Ten čert nás vezme obal“ Dr.
Stránský tomuto čertu ochotně přislubuje po
hraniční markou, jako bychom nebyli bistorií
poučeni, že trháním a připojováním marek
vzoikla mohatná skupina zemí rakouských a
že v těch markových proměnách pohlcen byl
veliký kien Slovanů korataoských. Ostatně
dobře se též dá vyložiti projev Stránského
osobní polemikou s drem. Kramářem. Ale pak
věci posledníjsou horši prvých. Chce-li tedy
dr. Stránský dělati politiku staročeskou, a
svými projevy to přiznává, pak žádáme od
něho více důslednosti a politické seriósnosti.
Nejnovějším vynálezem svým aspoň provokuje
kde kterého uvědomělého Čecha.

Obrana.

Židovské růžky se věru těžkodají
skrýti pod čepicí předstiraného vlastenectví.
Ulázalo se to v „Časově“ nekrologu'nad baronem
Riegrem. Prý bychom se měli na životě Riegrovu
mnoho učit; zejména tomu, že našemu demo
kratismu hrozí vždy a všude jediný (!) nepřítel:
šlechta a klerikalism. Inu, požidovštělé péro
něco jiného ani napsati nemůže. My bychom
zas radili „Času“, aby proklepal pořádněsrdce
i ledví přátelství a nezištnosti živlu židovkkého.
Kdo to tolik ve Vídni proti Riegrovým vlaste
neckým snaháro brojil? Byla to právě židovsko
liberální žurnalistika. Kdo nejvíc ohrožoval a
dosud ohrožuje kultarní rozvoj a svoboda
národů, to vidíte každodenně na těch zemích,
kde židé hrají prim. Neví „Čas“ nic o úsilné
maďarisací židy uherskými a o alkoholové
kultoře židů haličských? „Klerikálové“ nejen
za Karla IV. ale i na úsvitu století XIX. stáli
mezi předními průkopníky ideí národnostních;
a starají se posud rozhodně líp o vlastenecké
potřeby než „Čas“, spřežený s židovským „Zei
tem“ a „Právem lida,. Zkrátka „Čas“ vystrkuje
svá nefalšovanérůžkyaž přílišnejapně; nedi
víme se, poněvadě i champion v přetvářce
přizná v nestřeženém okamžika pravou barvu.
Když se před soudem ptali jednoho pokřtěného
žida ne jeho náboženství, odpověděl: „Katho
lisch.“ Ale když se ho tázali na zaměstnání,
dostali odpověď: „Handelsjude“. Malé podřek
natí, ale charakteristické. A podobně ten „Čas“,
který se chlubí eminentně vlasteneckým křtem,
v nestřeženém okamžiku sám na sebe prozradí,
čí vlastně,je.

Politický přehled,
Minulý týden jednala poslanecká sněmovaa

o zákoně vc příčině revise výdělkových a hospo
dářských společenstev, jenž ve třetím čtení byl i
schválen. Za rozpravy došlo též na »Úeskou spo
řitelnu« v Praze, při čemž čeští poslanci uváděli
na pravou míru výpady německých poslanců a
německých novin na český lid.

Zemské sněmy dle určitého prohlášení min.
předsedy dr. Kórbra nebudou letos na jaře zase
dati, ale prý až koncem září. Takovým odkládáním
zemské sněmy stávají se popelkou,

V uherském říšském sněmu trvá obstrukce
proti branné předloze dále. Odpar proti ní nabývá
půdy i mimo sněmovnu, Nepovolí-li oposice, za
mýšlí vláda rozpustiti říšský sněm.

Předloha o dvouleté vojenské službé ve
Francii byla senátem schválena.

Dne 4. března (19. února v Rusku) slavilo
Rusko nový národní svátek, výročí to dvou nej
větších upomínek na světě slovanském, osvobození
ruského lidu z nevolnictví r. 1861 a osvobození
balkánských národů od jha tureckého válkou
roku 1877 a 1878.

(14) Jak již v Turecku jinak není, nejisto, zda
sultán provede v Macedonii opravy v té míře, jak
se žádají a jak snad i slíbil; stahování vojska a
zbrojení povstalců aspoň nijsk nezdá se nasvěd
čovati, že intervence diplomatická bude co platná,
naopak je téměř jisto, že dojde k rozluštění bal
kánské otázky pomocí zbraní a to co nevidět, Jak
se věci dále vyvinou, nelze předvídati, ale po
vstalci měli by dobře uvážiti, že Rusko, jak pro
hlásilo, nehodlá tentokrát obětovati ani kapky
ruské krve, dojde-li k revoluci s povstalci budou
poraženi. Jednání Ruska je zajisté poctivé a nikdo
by mu to nemohl míti za zlé, neboť již jednou
obětovalo potoky krve a dočkalo se i nevděku.
Poměry diplomatické dnes jsou zcela jiné, než za
dávna, kdyten, kdo vyhrál, bral; Rusové vyhráli
a nedostali téměř ničeho, ačkoliv jim patřil již
tenkrát Cařihrad, zrovna asi jeko my jsme r. 1866
vyhráli a ztratili za to Benátky. Dnes se dělá
mapa světa nikoli na bojišti, ale po válce za ze
leným stolem a lze si představiti, jak by tato vy



padla, kdyby se dělala, jak pravdě podobno,
líně.

* S ejné poctivě jedná i Rakousko, na něž
musilo se Rusko, jsko na stát nejblíže interesso.
vaný, obrátiti a jeho součinnost si pojistiti

Německo sice balkánský program, jsko jiné
státy, schválilo, avšak vyhradilo si, že se nesmí
auverenita sultánova porušiti, tedy klausule, jež
v pádu potřeby oprávňuje ke všemu, čili jinak,
že čeho slovanský národ se domáhá, „nemůže se
mu dáti cestou diplomatickou. Politika žádného
evropského státu nezapustila v Csřihradě tak blu
bokých kořenů, jako politika německá a je zcela
pochopitelno, že, třeba německá ústa plne byla
křesťenské bumanity, o téže humanité neví, když
se jedná o porobený národ slovanský a0 saři
hradského přítele, jehož štědrou ruku si tolikrat
v Berlíně pochvalovali, Ku stavbě největší dráhy
světa z Cařihradu, resp. ze Skuteri přes M. Asii,
Syrii, Mesopotamii do Bagdadu a od Pers ého zá
livu k suezskému kanálu, dostali koncessi Němci
a kdo rozpínavost německou zná, ví, co to ana
mená. To neznemená pouhý obchodní podnik,
v tom spočívá budoucí kolonisování, neboť za
německými úředaíky přijdou němečtí kolonisté a
za německými kolonisty německé bodáky. Běda,
šlápne-li pak někdo německému vojáku na kuří
okol Ihned tu bude Venezuela;dojde-li pak jednou
k rozpadnutí tureckého panství i v Asii, spadnou
země tyto jako zralé jablko Německu do klína.
Dráha tato je dalekosáhlého významu a divím se,
že si dal ruský kapitál něco podobného ujítí. To
je veliká služba, kterou v Cařihradě Německu
prokázali a budou ty reformy na Balkáně asi
tuze krotkého rázu, když proti nim v Berlíně
ničeho nemají. :

Co se Francie týče, ta bude ovšem v otázce
balkánské za jedno s Ruskem; této. allisnci
obětovala Francie v Orientě: celý svůj pro
tektorát nad katolíky, tak že tento po posledních
krvavých výstupech v Jerusalémě připadl Italii,
jež se jediná františkánů rázně ujala. Není též
divu; přepadení byli katolíci, jich vrazi pak orto
doxní duchovní, čímž měla Francie oproti Rusku
ruce svázány. Vliv Francie v říši osmanské je
právě působením Německa přiveden na mininum
a v nedávných třenicích mezi oběma říšemi mělo
asi Německo své ruce. .

Též Italie se přihlásila se svými zájmy na
Balkáně; máť jak v Makedonii, tak v Albánii své
příslušníky, t. zv. Zinzary, již jsou původu vlaš.
ského, v Albánii pak severní mají katolickou du
chovní správu františkáni vlaští. Na jihu Albánska
je obyvatelstvo mohamedánské a to protestovalo
proti zamýšleným opravám v Makedonii. Jak ví
děti, bořlavé látky dost a až padne ta pravá první
rána, t, j až vzplane všeobecná revoluce, ukáže
se, jaké zájmy má ta která mocnost na nešťastném
poloostrově. o

Konečně je tu Bulharsko, jež bude míti asi
hlavní slovo; třeba vláda stále ujišťovala, že ko
mitéty nepodporuje, nýbrž potírá, nějak se jí to
dílo nedaří a bulharští vlastenci mají jiné mínění,
než vláda, cítíce, nyní že je nejlepší příležitost
k uskutečnění snu o říši velkobulharské.

A že by ani Srbsko nemlčelo, ukázal v ne
dávné řeči král, mluvé o Staré Srbii. Toťv hlav
ních rysech obraz politické situace na Balkáně,
k němuž upírají dnes zraků svých diplomati celé
Europy a k němuž stín a světlo dodají asi dnové
nejblíže příští.

Křesťanské nábošenství provedlo umravnění
pohlavního šívota. Posvedloť šenu na úplně stejný
sociální stupeň s mužem a přebvořilo svasek lásky
mezi | šenou a mužem v náboženské| eřísení.
Ustanovilo maměželstvísa svátost, coš úplně odpo
vídalo požadavkům. aby lidstvo stojící na vyšším
stupni civilisace šílo ve svašku monogamickém
(jednomanšelském), by šilo v jedmošensíví usavře

ném celý šivol.
PO 9 MUDr. O. Rošánek.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Král. „Vzdělavacía podpůrný

spolek křest. sociál. paní a dívek v Hradci Králové“
konal v neděli 1. března měsíční členskou schůzi.
Schůze zabájena deklamací básně „Hora Olivetská“
od K. Siléna (Karla Novotného). Báseň přednesena pí.
předsedkyní Veronikou Hakovon tak zdařile, procítěně
a živě, že celé shromáždění bylo výkonem jejím
uchváceno. Na to promlavíl dp. Jiří Sahula o době
Karla IV. a dokázal, že slávu a velikost Čech v této
době bledati máme a nikoliv v době husitské. Pou
tavá přednáška tato se všeobecně líbila a doufáme,
že p. řečník opět o některých dobách historie české
nás poučí. Na to dp. Frant. Jakl krátce zmínil se o
životě bl. Anežky české, patronky spolkové a vyzval
členky, aby v pondělí 2, března v hojném počtu zúčast
nily se slavné mše av., již obětovati bude v 10 hod.
v kostele sv. Dacha sa blaho spolku. Po vyřízení
některých záležitostí spolkových byla achůze skončena.
Příště budou se schůze opět osnamovati lístky.

Jednota katol. tovaryáů vChrudimi
pořádé ns oslava GŮ, narozenin genia českého verše
dra. Jaroslava Vrchlického v neděli dne 8. března t.
r. o půl 8, hod. večer slavnostní večer v nálo
bostince „u Rychlíků“,

Z Červ. Peček, Křesčansko-katol.vadělí
vací podporající spolek „Svornost“ ne sídlem v Červ.
Pečkách komati bade v neděli dne 8. března t. r. ©
4%.hod. odpol. měsíční spolkovou schůsi ve spolkových
místnostech v hostinci p. Josefa Kuchaře. Program:
1. Čtení protokola minalé schůze. 2. Sdělení spolko
vých správ. 3. Přednáška pana Františka Štábla, se
kretáře národní katolické strany a redaktora Hlasu na
Moravě v Brně: „O natné obraně seměděloů v nynější
krisi rolnické a svépomoci femeslnictva“. 4. Placení
měsíčních příspěvků a přihlašování se nových členů.
6, Volné návrhy. I nečlenům vstap volný.

Z Vamberka. Křesťansko-katolickývzdělá
vací spolek Svornost ve Vamberku odbýval dne 1.
března schůzi v hostinci p. J. Frydrycha v Zářečí.
Po sshájení schůze zmínil se jednatel několika slovy
0 jubileu sv, Otce, načež ojsl je slova p. V. Myslivec,
redaktor s Prahy, aby promluvil o křesťanském so
cialiemu. Stračný obsah byl tento. Liberalismem pod
kozeno bylo dělniotvo, živnostnictvo a rolnictvo. Má-li
Se povznéati, musí se všichni jednotlivci sdražiti ve
stejnorodá skupení, která však opětně musejí míti na
myvl: sájem celku a to se stane, pakli jako tmelem
jim bade Kristus a jeho náboženství, aby sice každý
svého dbal prospěchu, ale bez poškození drahého.
Toma vzpírají se sobečtí kapitalisté a jejich předsta
vitelé šidé. Oni zmocnili se tisko, oni mají vliv na
všecky poměry pomocí peněz svých, ješ stále rozmno
tají, křesťany pak ochazují. Jim slouží i socialní de
mokracie, jejímiž vůdci jsou již nyní tidé Oni dobře
vědí, že moci jejich překáží církev a proto štvou noví
nami proti církvi a kněšetvu katolickému zvláště těšce
nesouce doby, kdy církev majíc moc nedovolovala jim
vykořisťování a nadvládu nad křesťany a doby ty na
zývají temným středověkem. A křesťané jim v tom
pomáhají. Nebo jsko za Jangmanna, kdo něco měl,
nebo něčím býti chtěl, styděl se začeštinu, tak i dnes
stydí se tak mnohý katolík, še by veřejné israelem
udržované mínění mohlo bo nazvat katolíkem. Pokud
však tak badoa činiti, potud poměry se nenapraví.
Přednáška 2'/, hod. trvající přítomné uchvátila.

Z Polné, Křesť. soc. vzděl. podpůrný spolek
paní a dívek pod ochranou bl. Anežky Přem, v Polná

narozenin zdejšího vldp. JosefaŠimka, děkana, bigk,
vikáře, kons. rady, divadelní představení „Svatá Ju
lie“ od Paillera. V lednu sebrána se stkvělým zdarem
od téhož spisovatele vánoční bra „Cbadý Ježíšek“,
v únoru pak „Prababičin kalendář“ od K. Jonáše,
V měsíci březnu koná spolek avoji prvoí řádnou
valnou bromadu, Další činnosti „ZdařBůbl“

Zprávy místní a z kraje,
Osobní. Ndp. biskup královéhradecký

Mgr. Dr. Josef Doubrava odejel ve středu ráno
do Vídně za příčinoa informačního processu.
Není pochyby, že v brzké době bude i av.
Otcem jmenování ndp. biskupa potvrzeno a
tím snad v dubnu aneb nejdéle v květnu ujme
se Vrchní Pastýř vlády osiřelé naší diecése.—
Ndp. biskup zvláštním latinským přípisem,
zaslaným dne 3. března t. r. vysoced. p. kapi
tulárnímu vikáři Msgr. Dru. Al. Frýdkovi, vy
jádřil první vřelý pozdrav celé diecési jako
důkaz a záruku lásky, již věnuje všem katolíkům,
a na konci upřímně žádá o modlitbu. — Z Hradce
Králové chystá se k J. B. M., jakmile z Vídně
do Prahy se vrátí, čtyřčlenná deputace, aby
mu jménem celé diecése blahopřála a první
hold vzdala.

Ze Všeodb.sdružení křest. dělnletva.
Plenární schůze výborová dne 1. března 1993 v Aradci
Králové. Přítomní pp.: Dr. Fr. Reyl, Urban, Hardálek,
J. Maštalíř, Lněnička, Jenšovský, Andrlík, Luštinec,
Pochmon, Lábus a Polák. Výbor podrobil kritice ten
denčně psanou zpráva v č. 45. „Katolických Listů“
kde sociální referent prohlašuje, že „nemalou překážkou
rychlejšího rozvoje Všeodborového sdružení jest do
savadní sídlo v Hradci Králové, ježto prý jest tam
nedostatek sil k agitaci nutných.“ Zpráva tato jest
rozhodně mylná, protože za celý rok trvání Všeodbor.
sdružení přes dosti značnou agitaci písemní i ústní
povstaly v diecósi pražské toliko 3 odbočky a v budě
jovické 2, kdežto v hradecké diecési při tom „nedo
statku agitačních sil“ jest celkem 26 odboček. —
Jediný pohled na mapu poučí i nezkušeného atoupeuce,
že při dosavadním počtu členstva jest Hradec nej
bližším a nejpřirozenějším střediskem Všeodborového
svazu. Až nadbytečné a dosud odpočívající síly někde
jinde se přičiní, že i mimo hradeckou diecési povstane
širší síť odboček, pak přirozeně beze věsho nedočka
vého hartusení přešine se středisko Sdružení do Prahy.
Hrozit, že v Praze založeno bude nové Sdražení pro
královatví České, to je věru špatné vysvědčení lásky
a svornosti křesťansko sociální. Nač potom poukazovat
na Moravu, kde jest více Jásky a upřímnosti? — Výbor
v uvážení stávajících poměrůjvyslovi!politování nad tím,
že se mu místo účínné pomocí dostává pouze málo spra
vedlivé kritiky. Výbor pracuje nezištně a obětavě, proto
členstvo má více ceniti tichou práci nežli ryčné křiky.
Žádá se tudíž členstvo, aby zejména při žádostech o
podpory šetřilo obvyklé slušnosti. Kdo jest v právu,
obdrží podporu ihned na pouhé oznámení. Kdo však
jest v neprávu, nevynutí si nesprávnost ani května
tými frásemi. — Ježto výbor má písemné doklady,
že někteří ze členstva z nedostatku uprávného násoru
poškozojí zájmy Sdružení, připomíná se, že sřejmí
škůdcové spolkové věci vyloučí se ze ovasu bez ohledu
na osobu. — Rezignace starosty p. Urbana nepřijate
a vyslovena mo plná důvěra. Čtendopis p. Primusa
z Prahy a odkázán tajemníkovi k vyřízení. — Parník
—nemocenské lístky musí lékař podpisovrati.— Členu
3. Ryšanovi dovoleno přestoupiti do jiné třídy pla

Členstva se dává věděti jede te určování apřeměna třídy platební jest dovo ústřednímu
výhora; o čau rausí 00 vím odbočky

ti. — Ústí nad Url — vylomčení člena
ně vsato na vědomí, přeměna kníšky čís. 940 se

nepovoluje, č. k. 339 porolena, — Dé ee tisknoati
5.000 letáků a prosební listy, — Podpory nemocenskéuděleny: Oberreitrové v Hlinska 8 K, J.Žemličkovi
v Sušici 9 K, J Joudaloví v Třebechovicích 15-68 K,
dar. Astrori vÚpici 1368 X, J. Jiroškovi v Ústí n.
Orl. 8 K. Podpory v nezam.: V. Královi v Hlinska
8 K, J. Urbanoví v Hradci Král. 4 K. Noví členové:
Parník — Fr. Balcar III., Jan Horský II., Fr. Klecker

L dgbod — A. Janák III, J. Janák II. Voj.Nedomas Ústín. Orl. I. E. Řehák s Třebechovic přísp. L
Dachovní přednášky v mariánském

chrámu Páně v Hradel Králové konati
se budou od IL neděle postuí až do III. neděle incl.
t 1. od 8.—1Ď. března každý den o půl 7. hodině
večer, k nimž se vóřící všech stavů activé svou,

Nedělní klid. Na podněteterosty sdejšího
a advokáta p. JUDra. Frant. Ulricha usneseno, aby
ve zdejších advokátních kancelářích (s notářské) sa
veden byl od 1. dubna t. r. celoroční nedělní klid.
Pouse jeden pán s tímto novým pořádkem nesouhlasí.

Oslava Vrchlického v Berremea.
Abrabamovipy velkého básníka byly důstojně oslaveny
chovanci b. Borromea v sobotu dne 28. břesna. Slav
nost zahájilo pěkně nacričené domácí sexteto avišnou
overturou. 0 význama básníkově promluvil věcně
oktaván Kratochvíř. Báscň Vrchlického „Tvář Jidá
Šova“ přenesl s porozuměním septimán Vodák a odou
ne Vrchlického zavděčil se poslubačetvo oktaván
Sobota. Mafské sbory „O vlasti má“ a „S požárů
dýmem“ odpovídaly slavnostní náladě, ©Po vážných
číslech sehrána řízením oktavána Šíra rozmarná ope
reta Nejedlého „Zábava v lásoích“, ve které držel se
soamonité domácí orchestr ( soloví pěvci: Kaube,
Vodák, Šolc a Sokol, Domácí jeviště bylo vkosně
ozdobeno květinami a podobiznou oslavencovou, sep
timanem Šolcem malovanou. Slavnostní večer poctili
uávětěvoa vasdpp. inspektoří ústava: | kapitulní vi
káť dr. Frýdek, kanoraík Pogort a kanovník Masil
vedle četných bostí. Se zdarem večera mobl býti celý
ústav úplaě spokojen.

Dar. Pau Viktor Collino, předseda pravovár
vího měšťanstva v Hradci Králové, věnoval u příleži
tosti oslavy avé stříbrné osvatby pensijnímu fondu
administrativních úředníků pivovaru královébradeckého
600 K; za volký tento dar projevila depotace pravo
varního úřednictva šlechetnému dárci díky.

Z městského Klic va divadla.
Zdejší jednota divad. ochotníků „Klicpera“ eehrála
dne 1. března t. r. „Bobří kožich“, zlodějskou to ko
medii od G. Hauptmanna. Děj, který odbývá te na
Sprévě v Prasku, až přílišreslní, Dva kontrasty zde,
lidé spravedliví, karsktorní, a na drahé straně slo
dějská banda, která výborně umí hráti sí na nevípnou,
A nemůže se těm veličinám přijíti na kloub. Ale přece,
již jsou po ruce pádné důkazy! A facit? Sám před
nosta okres. pruského úřadu, typ to domýšlivého, ale
neprozíravého soudce, jest přesvědčen o nevinnosti
zlodějův. Souhra byla precisní, všechny úlohy, zvlášte
pí. Wolfové (pí. Rajšlové) našly výborné interprety.
V meziaktí „sbor tamburašův“ sehrál pěkně některé
skladby, čímž nemálo p. t. obecenstva se zavděčil. —

Zdrašení plva. Spolek hostinských pro
Hradec Králové a okolí svolal na den 26. února 1903
do „Adalbertina“ v Hradci Král. schůzi, na níž jed
náno o zemské dávce z piva dnem 1. března t. r.
zavedené u přiblížejíc ještě k všeobecnému zdražení
potřeb a různým obtížím na stav hostinský se nava
livším sneseno, prodávati od 1. března litr piva
v místnosti o 4 h dráže, přes ulici o 2 h. Schůze
této zúčastnili se i zástupcové pivovarů: Hradec Kr.,
Nová Paka, Hořice, Josefov, Králové Dvůr, Obora,
Medlešice, Smiřice, Nový Bydžov. — Ovšem neschází

nyní nespokojenců, kteří zdrašením piva jsou rožhořčení na hostinské, jakoby zdražovali pivo jenom na
úkor epotřebovatelů, avou kapsu obohacujíce; v ne
milost u mnobých upadli též páni učitelové, jim
platy zvýšeny a pívo proto zdraženo; zapomíná se
však při tom na jiné činitelé, kteří k tomu všemu
působili.

E. St. Vráz v Hradel Král. V sobota
dne 7. března 1903 pořádajíspolky sdražené ve „Ve
řejné čítárně Palackého“ přednášku cestovatele E. St.
Vráze. 1. Korea a Sibiří napříč do Evropy. 2. V Ari
zoně, mezi Indiany Hopi a uVelkého Caňona. Přednáška
provázena bude množstrím původních, dle přírody
kolorovaných obrazů, které promítány bndou velkým
strojem při světle jasnosti 1000 svíček. Začátek o půl
8. bod. večer. Konec o půl 10. hod. Předprodej lístků
v knihkupectví p. B. E. Tolmana.

Z Rudolfina. K obvykléma přilepšenícho
vanců ve zdejším ústavě hluchoněmých v masopustní
neděli věnoval p. továrník Jaroslav Červený wesvou
chotí 10 K; po 6 K darovaly: pí. Anna Czarbová a
pí. Marie Steinfeldová; po 2 K: sl. Adéla Eiglová,
pí. Anna Nováková, pí. Albína Řepišová, pí. Terezie
Stefanová, pí. Aloisie Šantrůčková a pí.Pavlina Tol
mannová; pí.Aloisie Janečková zaslala cukroví a pí.
Karolina Mabrlová koláče. — Ředitelství ústavu
vzdávajíc šlechetným dárcům vřelé díky, odporučuje
chovance další jich přísni. „Zaplaf Bůhí“

Místní odbor Národ. Jodnety Seove
rečeské pro Hradec Král. a okolí ve čtvrtek 13.
břesna £. r. o půl 8. hod. večerní v místnostech
Živnostensko čtenářské Jednoty bude odbývati valnou
hromadu s obvyklým programem. P. T. členové
so šádají, aby se v plném počtu dostavili.

V závodě p. Kleslicha vovýkladnískříni
vystaven jest vkusný menší oltáf nedávno dohotovený,
který budí značnou pozornost obecenstva. Oltář aho

tební e nárokem zvýšené n měsících. —



toren v pravdě uměleckys dabového dřeva. Překrásný
-obras Panny Marie a zlacené osdoby zvyšují jeho
krásu; orčen jest do kaple nedaleké obce,

čivet. Večtvrtek skočil dopoledne

"v sobovrašedném úmyslu studující V. třídy mnasijní-a chovanec „Borromea“ ©. B. r důstojalckém perka
do Labe a ihned atonul. Nerozvášný čin svůj provedl

následkem duševní„P eprštěnosti, jejíš stopy spolužácina něm jiď po delší doba pozorovali. Den předsebe
vrašdou nepřišel do ústavu v obvyklou hodinu z pro
ohésky, nýbrž aá večer. Druhý den ráno oznámil
řediteli ústavu, še s ústava vystapaje, a še bude
bydliti ve městě. Říditel ústavu to vzal na vědomí.

-ale uposorní! ho na to, še to dříve sdělí rodičům. Po
snídani odešel zoufalýstudent s ústeva společněs jinými
chovanci, jako by čeldo skoly, ale místo doškoly zamířil
do parku. Za ním šel aš do parka jeho «polažák J.,
ješto mu O. B. odělil, že se jde utopit. Spolužák zoufalce
spřemlouval a celé jeho nání za nemístný dert po
vafoval. Když však O. B.ve svých řečích neustávaí a
odevzdával mu psaní na rodiče i na p. katechetu a

-a ovlékel vrchní kabát slózaje do vody, pospíšilspo
lušák J. do ústavu, aby vše oznámil. Dříve neš však
bylo Ize soufajícímu pomoci poskytnouti, zmizel beze
stopy ve značné blonbce rosvodněné řeky. V dopise
p. katechetovi i rodičům prosí nešťastný jinoch o od
puštění a výslovně poznamenává, že příčina jeho smrti
jest neznáma. Jak spolužáci utonulého sdělili, bývalo
to jeho obvyklým rčením, že se musí utopit, ježto
prý není na světě nic platen. Nikdo ovšem tomu no
přikládal víry, protože nebylo k tomu skutku žádné
podstatné příčiny. Nerozvášný čin spůsobil veliký bol
sarmouceným rodičům.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Kr.
Ve 34. řádné valné hromadě dne 22. m. m. odbývané
ueneseno bylo dle návrhu správní rady rozděliti čistý
zisk per K 102 808-091následovně: Z jmenovaného sisku
vyplatí se dle$ 48. stanov 6%, dividendy z akc. kapi
télu K 60000, ze zbytku K 02.308-91 srazí se přenos
z roka 1901 K 1.140-62, zbude K 51.168'%9, 5%/,ní
odepis inventary K 209-865,sbude celkem K 50).958-14,
načež přidělí ne dle ustanovení: 5%, zálošníma fondu
ebora úvěr. K 2.547-90, pensijnímu fondu úředníků
K 5.000, 10*/, tantiómy správní radě K 5.09b-84, od
měna výboru dozorčímu K 1.800, speciálnímu fondu

(pro ztráty z obchodů kont. a rozdílů korsoných K10.000, fondu opotřebování realit K 5.000, celkem K
29.148-74, zbude K 21.814-70, k tomu přenos z roku
4901 K 1.140'63, celkem K 32.95033, z nichž oplatí
se jeko 29, další dividenda K 20.000, načež zůstatek
K 2.9663% se přenese na rok 1903. Dle toho vyplácí
se dnem 23. m. m. počínajíc dividenda na kupon čís.
49, K 28. — rovná se 79, za 1 akcii. Do správní
redy zvoleni byli znovu pánové Václav Formánek a
Čeněk Mahrle na dobu 3 let, za zesnulého pana Vik
tora Weinhengsta pan Jan Janeček, emer. správce
(panství a majitel domu, na doba jednoho roku. Za
„revisory účtů zvoleni pánové Václav Ctibor a Frant.
Vachek. Současně usneseno zvýšiti akciový kapitál o
K 1,000.000 vydáním 2.500 akcif nových po K 400
nominále, takže mimo roservní fondy obnášeti bude
„provozovací kapitál ústavu K 2,000.000. Formálnosti
-omisse svěřeny ku provedení správní radě a přinesou
"podrobnostiposléze prospekty, jež publikovány budou,
jakmile usnesení valné hromady obdrží schválení
státního. Význam zvýšení akciového kapitálu jest
velmi značný, netoliko z obleda na stránka hospodářskou
pro místo samé i pro celý okrsek českého severový
chodu, ale i po stránce důchodové, jelikož poplatnost
ústava se zdvojnávobením kapitálu stoapne. Také
z vyššího hlediska národohospodářského není věe bez
významu, poněvadž dnešního dne jest Záložní úvěrní
ústav jedinou českou samostatnou bankoa venkovskou,
"takže institucí podobnou žádné druhé město zemí
koruny české vykázati se nemůže.

Na Samaterimm v JenskýchLázních věno
val dp. Jos. Vomočil, farář v Nové Pace, 50 K.

Východočeská výstava v Pardubi
cích 1903 pro průmysl, zemědělství,školství, ná
rodopis a amění vydá v době nejbližší katalog, který
bude rozšířen po všech vlastech českých. Poplatky
jsou vzhledem k velkým výhodám malé. Na obálce

latí se za celou stranu 40 K a za půl atrany 20 K.
vnitř se platí za celou stranu 16 K, za půl 8 K,

za třetinu 620 K a za čtvrtinu strany 450 K. [n
sertní poplatek se platí hned při objednávce. — Vý
stava strojního oddělení obsahovati bude: I. Soubor
nářadí orného k obdělávání rolí a lak. II. Nářadí
k rozmělňování půdy: brány, válce, kypřidla, ježky a
pod. III. Stroje secí, žací, mlátičky, žentoury, mlýnky,
větráky, etroje na třídění obilí a plevele, stroje na
sázení atd. Přiblášky přijímají se do 1. května t. r.
— Odborná výstava mlékařeká pořádána bude ve
dnech 1. a 2. srpna t. r. a bude obeahovati: 1. Vý
robky mlékafské všeho druhu; 2. Stroje a přístroje

pro mlékařetví potřebné; 3. Pomocné látky pro mléařetví; 4. Vědecké pomůcky. Dne 1. srpna t. r. bude
závodění ručních odetředivek. Stroj nejlepší bude
zvlášť vyznamenán. Přihlášky k výstavě této přijímá

-do 15. července t. r. odbor zemědělský východočeské
výstavy. Výstava tato zahájena bude dne 1. srpna t.

r. MA9. hod. dopol. a skončí dne 2. srpna o 6. hodiněvečer.

Z Vamberka. Dne 22. února měla raiffei
senka pro farnost vambereckou valnou hromadu. Čin
nost svou začale 1. březua 1900. Koncem minulého
roku měla 56 členů a 73 vkladatelů. Vkladů bylo
57.091-26 K, sápůjlek 22.222K, zápůjček na běžný
účet 8.309:59 K. Reservní fond jeb01 65 K. Platilo
se zo vkladů 49, a půjčovalose na 4/,“/,. Starostoa
byl opětně zvolen p. V. Uhlíř, rolník v Zářečí. Týž
promlavil o nynější soustavě daňové v našich zemích.
Ukázal na křiklavý nepvměr mesi daní pozemkovou,
výdělkovou a osobní, jenž se systemem přiráškovým

Ještě stupňuje. Osobní daní stižen opět rolník, jenž
posemkovou daní nadbytečně berní povinnosti učinil
sedost. V jiných státech stala ee náprava, o niž musí
se i u nás rolnictvo sasazovati. Jiní ma nepomohou,

„nepomůže-lí si samo. Proto musí se užívati odpisů

daní s pracovati, aby poslanci, majíce za sebou cíle
vědomé, organinované rolnictvo, dosáhli srušení nebo
opravedlivé úpravy daně posemkové, aby snad ještě
nemasil rolník sám zaplatiti průplavy, ješ ho po
škodí. — Dále ukázal náměstek starosty ua útoky
proti raiffolsence, a dokázal prolbanost útočníků, jimě
Jest trnem v oku. Soustřeďaje v sobě lidi různých
násorů, jen když mají smysl pro prácí « nemyslí,
Be vlastenectví spočívé ve planých frázích a křiko,
ale ve skatečném beotoém a mravním porznošení
de. Vfíchni v ní pracají bez prospěchu, ano odméě
nou jsou jim nadávky. Vosy hledají dobré ovoce, Na
konec sděluje, že pro každou obec dává se z člstého
slsko po 10 K (80) K pro vsorného čeledína nebo
složka jsko odměna, nechť tedy se přihlásí u výboru,
jenž jim vloží onu částku jako vklad do semského
fondu císaře Františka Josefa.

Wobytčí trhy ve Světlé m. M. První
trh na dobytek bude u příležitosti trhu výročního ve
čtvrtek 19. března 1903 Následující trhy konati se
badoa každé prvé pondělí v měsící, počínajíc dnem 6.
dubna 1903 a mimo to o všech výročních trzích.
Přímé spojení drahou. Tráné se neplatí. Zvěrolékař
vědy přítomen.

Výstava v Hořicích zdárněaslibně při
pravována je čilými a enaživými odbory. Hospodářeký
odbor mezi nimi zavjímá přední místo, Aby snáze a
účinněji pokračováno býti mohlo, roeděleno rozváblé
pole činnosti na odbory: pro cbov koní, skotu, pro
pěstování semene, pro zahradnictví, lesnictví, melio

kteří důmyslně a pilně v odbora svém pracojí. Po
staráno též o hujné odměny státní a zemské k vý=
stavě koní. Výstava skotu pořádána bude v posled
ních doech měsíce srpna. — Ve dnech 10., 11., 12.
a 13. srpua bude na výstavě sjezd českoslovanekých
včel.fů; tehdy koná se včelařská výstava ve svláštvím
včelařském paviloně. — Katalog „Výstavy česk,. severo
východu v Hořicích“ vvdán bude ve velikém náklado
8 proto inserování v něm je úspěšné. I vybízíme pp.
továrníky, obchodníky, živnostníky atd, aby v čas
své inserty výstavní kanceláři zaslali. Poplatek in
verční činí: za celou stranu 16 K (bned před de
skami 40 K), půl strany 8 K, třetina strany
6 K, čtvrtina 4 K 50 h. Veiikost kataloga
12x19 cm.

Z Bomova. Konečně počíná venkov náš se
probouzeti a chápati se svépomoci. Dlouhé ovšem k

že třebajest pozemek zvelebovati a vymoženostmi mo
dernítechniky zlepšovati. Této tak na výsost důležité
myšlénce přišli ochotně vetříc rolníci obec Licoměřic,
kteří sjednotili se v meliorační družstvo u pomocí sub
vencí hodlají pozemky svoje v náležitý pořádek při
vésti. Hlavní sáslahu má o to mimo rolníky i p. ří
dící učitel z Tachova Karel Tomášek. Stanovy jsou
schváleny a volby vykonány. Nyní přikročí se k pracím.
Kéž by to bylo povzbuzením okolním obcím!

Z Orlice u Kyšperka. Zdařilá schůze
rolnická konala se tu dne 1. března. ©Pozvaný řeč
ník p. Josef Šamalík, redaktor „Selských Hlasů“, po
jednal o požadavcích rolnictva, jež musí býti usku
tečněny, má-li rolnictvo býti zachráněno před zkázou.
Rolnictvomusí míti právo jakožto vyrábitel, samo určo
vati obilním plodinám ceny, dále třeba zrušení termíno
vých obchodů,ochrany obilí našeho proti aberskému, od
stranění daně pozemkové a zavedení jednotné vzestupné
daně z příjmů, zřizování obilních skladišť. K tomu
všemu je potřebí ejednocenosti rolnictva a společný,
pravidelný postap. Pan řečník vytýká jako chybu, že
česká strana agrární nepovažovala za hodné, dati ná
boženství do svého programu, jelikož bez náboženství
není poctivosti, bez poctivosti nelze zavést ani udržet
pořádek ve stavu žádném, tudíž ani ne v rolnickém.
My sedláci katoličtí majíce prapor kříže v čele, chveme
vytrvale bojovat za svá práva selská, tak končil oblí
bený řečníkselský a bouřlivý potlesk byl mu skrovnoa
odměnou za obětavost jeho a nadšená, ohnivá slova.
Nadšení přítomných vrcholilo v projevu, že se letos
v četném počtu súčastní na selské pouti Velehradské.
Přítomných bylo přes 300 a zastoupeny všechny okolní
obce, ba až na 4 hodiny ceaty přišli 2 selští synkové
za Šamalíkem. Další práci na organigaci rolnictva:
Zdař Bůh!

Obnova sv. missie. V Jonšovicíchbude
od 8.—18. března t. r. konána obnova sv. míssie od
dvou dpp. kněží z řálu Redemptoristů od sv. Kuje
tána z Praby. Začátek bude v veděli II. postní o půl
8. bod. ranní,

Z Čáslavě. Bylo by celkem mrtvo, kdyby
ještě nedosínaly poslední vlny, kterými rozčeřena byla
hladina našeho života a to manifestační zábavou c.
k. úřednictva. Aš dosad bylo úřednictvo považováno
tu za jakýsi trpěný, nezbytný přívažek, který byl
dobrý, jenom když ee jednalo 0 zachraňování hořících
posic té neb oné strany, jinak byli všichni napořád
V ústech místních patriotů a patriciů přivandrovalci,
dobří k placení. Letos však dík některým energickým
pánům, zvláště p. c.k. zvěrolékaři Wagnerovi vzcho
pilo ee úřednictvo a srazivši se v šik vystoupilo na
veřejnost poprvé zábavou, aby již i nadále uplatnilo
svoji vážnost a síln. A bylo přijato velmi vděčně
ba nadšeně, ač brojeno bylo tajně dost a dost. Snad
bude nyní respektováno i nadále. Pokud ze sousedních
míst jest nám známo, zaujímá c. k. úřednictvo vý
značná míste v korporacích epolkových i v korporaci
obecní, a nás se o úkoly a místa přední dělí dva tři,
žárlivě atřehouce, aby nikdo jiný se tam nevloudil.
Doufáme, že na povolaných místech uzná se, že do
savadní počínání bylo pro úřednictvo sahanbující a
že a jinou taktikou počne se vystapovati. Snad tím
bude tak mnohému zpomoženo, co nyní z místa bnouti
se nemůže neb nechce.

Z Něm. Brodu. BRozvířenáhladina veřej
nosti počíná se uklídňovati. Resignace dosavadního

váženého p. purkmistra Kabeláče, která, ač bylo snémo:
še pro poměry těžce odkliditelné sotva bude vzata
zpět, přece tak překvapila svým vyplněním, s polito
váním vzats na vědomí obecním zastupitelstvím a
svolen sa parkmistrs p. Dr. Brzorád. Slíbil pokračo
vati v intencích evébo předchůdce pro blaho a po
vsnesení města. Otázek čeká dosti, kéš by bylo také
dosti síly k jich rozluštění, sodpovědéní a vyplnění.

Ze Žlebů. Štědrostí Jasné knížecí rodiny a
munificencí dobrodinců nahrazena byla stará křížová
cesta v našem chrámu Páné novou ko stylu kostela

řiléhající. Novou křížovou cestu u přítomnosti velí
kého počtu ouadníků posvětil dne 1. března vdp.
kvardián s Kolína po krásné, bluboce dojímající řeči.
Všem štědrým dárcům, kteří přispěli k nové ozdobě
cbráma, „Zaplať Bůh!“

Z Podvysocka. Značnévzrašenímezinaším
rolnictvem způsobila správa Dra. Janovského ne schůzi
fepařův Praze v neděli 1. března, že Dr. Pacák slíbil,
že kontingent jen tenkráte se stane zákonem, bude-li
zároveň rayonování srušeno. Poukazováno jest na
oeupřímnost listů mladočeských, které věc scela jinak
Hčily a líčí a nedůvěra tato béře na sebe vzhled
úplné desertace z pod praporů mladočeských. Agrární
bnatí získává tím opět značný počet stoupenců a
— jenom sedlák rozumí. sedláku — ozývá so všude.
Stavovské houtí, které zdálo se ta býti zažehnáno,
roste a nevíme, podaří-lise jo jiš utlamiti. [ ti nej
věrnějšípočínejí ©obraceti se vsad a utíkati v řady
p. Kubrovy a Práškovy. Přáli bychom našemu roi
nictvu, aby nalezlo konečné splnění svých tužeb a
svůj cíl.

Z Kolína. O rosproudění krve našeho ob
čanstva, o něž v masopustě staraly se horlivě zába
vami všemožné spolky a společky, teď « době posta
postaralo se naše obecní zastupitelstvo, vlastně nyní
vládnoucí strana, která si sice dává říkati mladočoská,
ale která má mezi sebou mnoho ijiných živlů. A
heslo, kolem něhož se všecko točí, jest: cinagtoš. Aby
pozdvihla finance města, nynější správa si umínila avrh
nouti na činžovní groš 6%, přirážku. Z počátku líbilo
se to mnohým, domnívaliť se, že má to stibnouti pány,
co berou své příjmy na arch. Ale brzy otevřely se
oči i těm, kteří potají si mnuli ruce, jak se gážistům
přitábne šroub, kdyš zpozorovali, že stihne to neob
sáhlou řadu živnostníků, kteří při dnešních bídných
poměrech jenom živoří. Teď počela agitace, proti níž
však vládnoucí strana zanjala penou posici, až došlo
ku scenám v obecním zastupitelstvu, jichž není v Ko
líné nikdo pamětníkem. Z radnice boj přenesen na
ulici a tak od toho slibovaného, klidného rozvoje
nového života, který měly volby ve znamení kompro
misu vykonané městu přinésti, nastává nový a horší
rozvrat. Nejhůře dopadá úřednictvo, které za to, že
nynější většině pomoblo do sedla, dostává nadělení
zdražených bytů. Ku charakteristice našich zbahnělých
poměrů slouží i to, že jsko zbraně proti nepohodlným
odpůrcům používá se anonymních a hanebných lístků
— ba i denunciací.

Z Červeného Kostelce. Dne22.února
t. r. sehrála Jednota ve svých upolkových místnostech
veselohra F. Šamberka „Jedenácté přikázání“. Souhra
byla zdařilá. Zvláště p. Josef Chráska, kterýž letos
slaví 30leté své herecké jubilenm, pobavil četné obe
censtvo. Za tou příčinou byl 23. února uspořádán zá
bavným a divadelním kroužkem na počest p. Chrásky
večírek slavnostní. Přejeme ze srdce oblíbenému p.
jubilantovi, by Bůh nám jej ještě mnohá léta kn zdaru
Jednoty zachoval! V upomínku darovali pp. a al. herci
p. Chráskovi velké tableau svých podobenek. — Jed
nota vzdává „Zaplaťt Pán Růh“ dp. katechetovi Jos.
Procházkovi za dar 17 cenných knih, jimiž spolková
knihovna byla opět obohacena. — V měsíční scbůzi
spolku „Ludmila“ přednášel vip. Vojtěch Hernych, ka
techeta, o zesnulém ndp. biskapovi Ed. Brynychovi.
V pohrobní této vzpomínce podán jeho život a blaho
dárná činnost biskopská i vlastenecká. — Všichni
dobré vůle těší se nyní u nás na hody dachovní,av.
miesie, které, dá-li Pán Bůh, budou konány vČerv.
Kostelci od 22.—29. t. wm.— Zdař Bůh!

Z Ronova nad Doub. Den 1.březnaatkví
zajisté v milé paměti občanů zdejších, kteří toho dne
vyslechli veřejnou přednášku P. Milo Záruby, kněze
řádu Praemonstratů v Želivě, uspořádanou katol.
vzdělavacím spolkem „Rovnost“ v Ronově. Labodným
svým blasem promluvil obratný p. řečník spůsobem
nanejvýš poutavým „O základech společnosti lidaké.“
Rozsáhlé horní místnosti hostince Brudrova byly pře
plněny, tak že i na chodbě bylo některým státi. Ne
líčené díky vzdány p. řečníkovi veškerým posluchač
stvem, jež projevovalo mu vroucí přání, by opět brzo
k nám zavítal.

Z Přelouče. Naše jednota „Svoruost“ po
řádá dne 8. března o 4. hod. odpol, měsíční schůzi
spojenou s přednáškou. Přednášeti bude vp. Jiří Sa
bula z Hradce Králové o poměra Říma k národu
českému,

Různé zprávy.
(7) Jesnité a věda. Právě vyšla kniha:

„P. Christoph Scheiner S. J. a jeho vý
zkumy sluneční“ v níž ae ukazuje, jak tento
učený Jesnita brzy po vynalezení dalekohledu mezi
r. 1626—168U popisoval skvrny sluneční a podával
vyobrazení jich, výzkum to, jejž teprv moderní věda
jako epochální objev si přívlastňovala. On určil pri
mitivními nástroji polohu aegaatora slunečního tak
určitě, že výzkumy nejnovější nemohou vytknouti
žádné cbyby. Zkrátka to, co nynější spektroskopie a
matematická analyse o stava sluneční koulejako vy
moženosti devatenáctého století oslavovaly, k tomu
učený Jesuita přiblížil se již ve století sedmnáctém.
A pak Církev je nepřítelkyní vědy!

Z „Knihy lékařské“ roku 1597sepsané.
(Rakopies r. 1620).Proti čtvrtodenní simnici. Kopr
a petržel i « kořenem vař dobře přikryté přes noc a
ráno proceď to skrze rouchu, dej píti nemocnému na



mocnému blava, pak vař červené mladistvé vrby
dobře, ta pak vodu ochladě vlej v novou nádobu, ať
dá nemocný do ní nohy, tak dlouho nechá, až velmi
stydne, potom procházeje se sem i tam dobrou chvíli,
ať usne, a bude zdráv. — Proti tajné zimnici. Jez cicvár
a zázvor na lačný život, obě spolu neb každé zvláště,
též i s pitím přijmonti to můžeš. — Item. Vezmi
semínko bořkého lapenu a to zetři. coš se zdá, dej
píti memocnéma ráno a večer. — Čtvrtého dne zim
nice. Vezmi balšan, pelaňku, kmín polní a vař s vínem
nebo s vodou a dej nemocnému píti několikrát přes
den. — Proti každé zimnici. Kopytník zetři a vydav
s něho smabu, dávej píti nemocnému, a bude mít
stolici a zdráv potom bude. — K témaž. Vezmi sva
tého Petra kořen i listí i « kořenem a vař v starém
pivé; pij ráno a večer a budeš zdráv. — Item proti
zimnici. Nakroj jedenácte kousků perníku a pié na
něm tyto eylaby: „Abracadabra“ vždy na každém
kusu o písmeno méně a tak na poslední kus přijde
jedno písmeno, totiž „A“. Nemocný však takto ho

požívati má: každé ráno kus a na noc drubý a ponočním ať více nejí. Poslední kase, na němž „A“ zů
stane, ať psu snísti dá, Zkušenojest. —Itern výborný
lék proti zimnici. Vezmi koasek tenoučké pavučinky,
jak bys rozamněl, nesmíš. velký kus dáti, zvláště
kdyby malému dítěti bylo, musfě ji ale vzíti v ta
kovém rísté tmavém, kde nikdy slunce nesvítí proti
vejchodu slunce, tu rozm:chej v Čisté vodě a dej píti
nemocnému, aby nevěděl, co to je, aby si to nez

ošklivěl. P. L
Nehoda „Česu“. Nejávno vi ještě „Čas“

pochvaloval výrok redaktora Pavlíka: že prý myslící
člověk musí býti realistou, Koncem února však pro

hlečšuje „Čus*, že prý s p. Pavlíkem přerašuje noví
vářské styky a bází ho přes palabn. Nebude to přece
ješté v Čechách s nami tu% zlé, klyž výrok p. Pavi
kův o těch myslících lidech jest zase odvolán.

Smutné zjevy. Arcibisknp-primasostřihom
ský Vaszary vydal oběžník k duchovenstvu, který má
význam přímo revolučního obratu v katolické církvi
v Uhrách proti národnostem nemaďarským. Účelem
oběžníku je, aby kněžstvo v Uhrách od nynějška po
važovalo pomaďaršťování za nejdůležitější cíl, vše
ostatní za vedlejší. „Rozšíření maďarštioy“ — píše
arcibiskup — „jest nejhlavnější věcí. Proto nechť
kněží a učitelé všemi prostředky rozšiřají maďarštinu.
Jmenovitě klademe na srdce pánům děkanům, aby ve
smíšených obcích učilo se náboženství jen maďarsky,
aby tak čím dříve, tím lépe mohlo se a kazatelny
všude kázat jen maďarsky —.. Dej Bůb — končí
oběžník — aby za krátký čas úsilím kněží a ačitelů
v -katolických chrámech v celé zemi právě tak jakou
rodinných krbů panovala maďarština až do věčnosti.“
— Oběžník arcibiskupa ostřihomského otřásá samot
nými základy věrouky křesťanské a jest ze stanoviska
církve katolické i kultury lidské něčím tak barbar
ským, co bychom byli považovali ve XX. století za
nemožné. Toť dílo židovsko zednářských intrikt.

Roury ze skla. Jistá firma v Pensylvanii
zabývá se hotovením skleněných roar pro plyno- a
vodovody a očekává, že se jí zkoušky vydaří.

Výživaost cukru. Zkouškamibylodoká
záno, že požíváním cukru Činnost svalů se zvyšuje a
že malá přísada cukru ke stravě na úsporu bílkoviny
účinkuje. Dále se shledalo, že přísada cukra v pokr
mech při větší Činnosti svulů dýchání a tep pracnií
cího snižuje a činí jej vytrvalejším. Cukr působí na
rychlé potlačení hladu i žízně.

Mýdlo jest výborným desinfekéním
prostředkem. J'ž před více lety dokázalo se
zkoušením rozličných prostředků při čištění út, že
upotřebení obyčejného mýdla nejjistěji četné bakterie
ničí. Doporačuje se tento laciný desinfekční prostředek
zvláště po návštěvě nemocných, Častějším apotřehením
mýdla pťi umývání rukou mnobé nákaze se přelejde,

Čech vůdcem výpravy. „Američan“sdě.
luje: „Novoyorkské listy přinášejí právě zprávu o
výpravě k severní točně, kterou povede Čech Antonín
Fiala. Výprava podniká Wm. H. Ziegler, jenž byl
hlavním peněžním podporovatelem výpravy Baldwinovy
Zieglerovy, která se nezdařila a v níž se společníci
nepohodli. Fiala byl na lodi fotografem a získal ui
u Zieglera plné důvěry, neboť jediný z mužstva dostál
svému úkolu dokonale. Fiala provedl v severních
krajinách přes 1000 fotografických snímků, z nichž
některé mají nemalou cenu vědeckon. Ziegler si jej
tak oblíbil, že jej nyní postaví v čelo výpravy, která
už v květnu vyplaje z Nového Yorku.

Z Vídně. Stříbrné jabileum sv. Otce Lva
XIII. oslavili Čecbové vídenští v neděli 22. února
t. r. slavnými službami Božími v chrámu Páně av,

Anny v I. okresu. Dp Tomáš Bláha, český kazatel,
naděenými alovy líčil život sv. Otce Lva XIII. Po
kázání sloužil up, N. Kosík slavnou mši av., kterou
doprovázel zpěvy pěvecký kroužek Jednoty sv, Me
thoděje vedením pp. V. Veselého, F'r. Halouska, sbor
mistra a Juna Horáka, trublařského dělníka, jenž
v Jednotě jest uejčinnějším. Do chrámu dostavily se
Jednoty se svými prapory. Jak dojemné působí česká
bobvslaába ve Vídor ne každého Čecha! Ač tolik
Čechů ve Vídni, održována jest tu česká bohoslužba
pouze milodary blavně ze strany dělnictva a Jednotou
sv, Methoděje, která po většiné skládá se z dělníků.
Ve Vídní nevi porozamění proto, aby se tisícům
dělného lidu českého po týdenní klopotné práci po
skytlo útěchy uávožeuské v jeho vlastním jazyku,
bení prý třeba zřizovati Čechům vídeňským české
školy. A následek? ©Mnobý Český jinoch a mnohá
dívka, kteří se do Vídné odebrali za práci, ač dobře
vycbovánía zdravím kypácí, otonoli přece v mravním
kalu velkoměsta docela, aneb se Časem vrátili na
žalost drabých, sešli télem i dacheo:. Otravný vzdach
velkoměsta žíří se takto i po našem venkově, To
Debezpečenství před očima majíc zve Jednota uvatého

do Vídně sa živobytím epěchající, a nabrasujíc jim
milý domov sterá se též, aby jim blásáno bylo slovo
Boží jazykem českým. Aby se ve Vídni sa nynějších
poměrů ndržely české bohoslužby, outno, by tam byl
povolán nějaký český řád. Bez součinné pomoci
8 Čech a Moravy toho dokázati ovšem nelze, Komu
tedy záleží om mravním obroz-ní a povsnesení Čechů
vídeňských a národa našeho vůbev, ten zajísté neo
pomene obdaříti velečinnou Jednota uv, Metboděje ve
Vídni (X. okres, Pelzgasse č. 17.) nějakým grošem.
Další účinné práci „Zdař Bůbl“

Lardy. Na votivní dar národa českoslovan
ského do evatyně v Lordech sešlo se do 1. bfezna
23.424 K 10 bh.Z 1007 far (z 1900) nepřišlo posud
nic, Peníze tyto uloženy jiou v záložnách. Sběratel
nemá u sebe ani peněz abi vkladních kvížek; všechno
je bezpečně uloženo, — | Mnozí namítali, že je ne
správno dávati peníze na dar do ciziny; námitka
tato odpadá, neboť práci tato konati bude náň Český
chvalně známý umělec p. Viktor Foester, akademický
malíř a sochař z Prahy, který ae mosaikovéma umění
naučil na Monte Cassino v Italii. Když tedy náš
národ věnuje do Lurd umělecky provedenou prác',
mosaikovou a ne peníze, které přijdou našemu amělc:,
pak zajisté kde kdo ještě přispěje na dar ten a
30.000 K v brzku se docílí, Další milodary přijíma
Leopold Kolísek, farář « Předklášteří u Tišňova ná
Moravě.

(Zasláno.)

Pozvání k výborové schůzi Zemskéjed.
česk. katol. duchovenstva, která se koná ve
čtvrtek dne 12. března 1903 v restanranta
u „Choděrů“ v Praze. Program: 1. Sdělení
předsednictva. 2. Jednání o odstranění farních
hostin. 3. Otázka patronátní. 4. Otázka kongru
ová. 5. Zákon o farnich obcích. 6. Volné návrhy

V Praze, dne 4. března 1908.

T. Střebský, Fr. Kroiher,
předseda. jednatel.

J. Pauly,
místopředseda,

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králova, dne 28. února 1408 1 hl.

pšenice K 11:00—1180, žita K 950—1000, ječmene
K 760—8:20, oves K 6:00—5-80, prosa K 10——10440,
vikve K 10'00—11560 hrachu K 1-75—22—, dočky
K 2450———, jahel K 10-—, krup K 1600-—24'00,
bramborů K 240—260, jetelového semene raského
K 45:00—76:00, jetelového semene červen. K 9000
—120 0, máku K 28:50—32-00, Iněného semene K 18:00
—20—, 100 kg. žit. otrab K 11-—, pšenič. otrab K 10:00,
1 kg. másla K 1-80—2'00, 1 kg. sádla vepřového K
1*76—0'00, tvarohu k 0-28—0-32, 1 vejce 6 hb. Jedna
kopa okurek K 0:00—0*00, jeden hl. cibule K
3'10—4-20,jedna kopa drobné zeleninyK 1:30—4*40,
1 kopa zelí 0-00—o-00 K, 1 pytel mrkve 1-80—2-00,
1hl. švestek K0'00—0-00, 1kopa petržele K 0:00—0-00,
1 kopa celere K 0:00—000, 1 hl. jablek 6-40—13-80.

pl
Zdvořilá prosba:

H nákupu neračte pouze »slado

vou "kávu«. nýbrš výslovně vědy
— Ksthreinorovu—sadovoujei šádati © pouz „pů

vodních "zde zobrazených baličkách.

VARHANY
soust*vy kuželové a pneumatické,
labodného zvuku a důkladného provedení, s prak
tickým zařízením bracích atolků doporučuje (i bar
monia) el. farním a patronátním úřadům majitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest wi umož

něno zasýlati za pouhý obnos
WMP“3 korun i

1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papíru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnic,
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicomi
v Jičíně (Čechy).

© Nábytek na splátky
bez.zvýšení cen na každou stanicidodává

výreba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní kurny:

„Malý Taloohismis
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

„ OUŘBUNÍ CalPOLSTUS
katolického náboženství

Cena I výtisku vázaného 64 h.

„Velký CalBOLISMUS
katolického náboženství.

Cenu 1 výtisku vázaného SO h.
na valné schůzí biskupů ra
i dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z «. k. školního kniho
skladn a 180/, slevou proti botovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
ltatků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydají te 2 výtisky pří

adného drahu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakém
Řatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bísk. Jrdinariatem v +rradoóiKrál.
1 výtisk brožovaný 4 h.

v v“

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

DestovilAbbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v I.a Marche. Dle Ill. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514 | B". — Cena brošovaneho výhisku 1 K
40 h,tranko 1 K60h; v tuhé vasbé celopláténné
1 K80h,franko9 K; vkůli2K60h, franko2K90h

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovémsešitu „Rádce duchovního“ r. 1890.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
to.(říjnov) str. 100 podává © spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné blsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání 6 Walserem máme knihu tuto za lepší a
příhodnější pro členy věčného klanémé nežli onu,

nněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
ek k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění, Kdo zjedná pro své členy věčného klanéní
tento spis, nepotředuje dlouho ní nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DÍl I. hudí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jesná a dojemná

oučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se

kněžstvu, theologům pro vhodnou lánu k meditacím
a kázáním. -- Díl 1Il. 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 klášteříchhojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

Katechimy jsou schválen
kouských ve Vi



Jan Kryšpin,

(J. Syvalberby zjnovoo ná
odbornýumělecký závod

—————

PRAHA-I.,
č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuie ne

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš | boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sk

těmi t vsasením.

Vetkeré rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE“ Nesčetnáveřejnái písemná pochvalná uznání."jj
Založeno roku 1836.

TE
ED-AD-© MALBURGASVNSMŘE |

=== Božíhroby
V0DŠ Kýžnvépastysí

velikonoční šení“, suchy,oltářea veškerá kostelní zařízení doporočuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářaký
.v 9

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sv. Vá-lavské záložny od 1./XI 1849.[lluatr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.
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Kostelní

náčiní A
BaS" vlastní výroby

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce.

"©ae

7]B
Ň

ATK

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza

Ceny výrobní.

Dva mravné hochy
e do učení e

přijme závod strojního a stavebního zá
mečniotví:;též vlastní výroba všeho druhu
vah tabulových, decimálnich, přesmenů,
vahadel a veškerého závaží obchodniho.
Opravy a znovuzřízení mostních vah pro

vádím rychle a levně.

František Přibyl.
Pravé vyleželé, buro.

—— WÍIRO 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,

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
U

v 5ti kilových nádobkách franco
poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

x

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenatvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Králové

filální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní,
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pan

EK.V. Skuherský tamtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatníkapasířvChrudimí.

iMalnskýkřen
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.

V3666666623G060G0G06E,/

-»r—i———..—.—..—.—.———IZočárek
(tzv SALZBURKA)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

Nové kočáry nejnovější soustavy
Wa“ stále na skladě. "ZB

Mávěné-(obrleání:v něsédainánánOnývývěnýměsatujapujaýuénéDAR čeojegnývbnýeodfnýy

M04
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, (aráře vo Yýprachtioich)

doporočuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
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.

(T IUIECTKNENNECKKNKKKKNNEKNKNXEWN 1

KALUŠNÍ

MAEB008000050000000400000TERA08100

Odborný ——
obchod kávou.

Velectěnéma duchovenstva doporučuji svůj křesťanský
obchod kávou; zvláště činím ctěné duchovenstvo po
zorna na znamenité, pečlivě vyzkoušené druby zelené

i pražené, chuti zaručené,

Maje dlouholeté působení v odboru tom, restavil jsem
druby osvědčené, čisté, tak že mohu, pokud ae choti
a levnosti týče, « každou soutěží konkorovati. —

Není třeba již kupovatů Káru 3 TOrsiů
od firem cizích, ba i nám někdy dost nepřátelských,

Račte, prosím, učiniti sebe menší zkoušku, abyste se
o jakosti přesvědčili ; 5ti kilové balíčky zasílají se franco.

Doporačoji zvláště tyto tři druby:
1 balíček o kg. kávy zelené „C“ apecislita K 16:—
1.. 8, 0, dlaté „GS 16—
1 5 pražené » „ 20—

Tato káva pražená jest směs nejlepších drabů; na
zývám ji „Královská směs“.

Děkuji za příseň, která mi byla až dosud od ctěného
duchovenstva věnována v naději, že račte i na dále

užívati mých služeb.

F. K. CHVOJKA,
obchod kávou a vlastní pražírna

Nový Bydžov.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král.

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

RB“ Božíhroby,"ij
PR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Proredene ke 300 oltáři.

Prvni výroba

věžních

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

levná, jakost výborna,



| JAN —
KALIS

bodinář a zlatník

v Rychnorě n. K. |

Tý výt
Ý zlatých a stříbr.

akvostů, svateb.
darů,

imá nak přísežnýznalec
v krás. provedení ©: k. okr. soudu
doporačuje - - - Obrázkové

cenníky zašle.
l -“Pe. x E

OPR a

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného 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 ješt třeba.

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

KKK
Zubní lékař

UDF. S.Ařál
ordinuje od 8—4 h.

AMradec dXrálové.
Velké náměstí číslo 136.KA]

PATRIA
jest nejlepší dýmka

nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami.

v Rakousko-Uhersku.

Prvni česká továrna
dýmek

Založeno 1842.

UwF'Cenniky zdarma a franko. "if

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

|

500.000 kusů -BB
velikonočních dopienio, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané cepy: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 1:20 zl., (60 zl., 180 sl. a 21l.

We“ 2,000.000 kusů
uměleckých dopienio prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy na skladě za cevy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a B sl. franko, po
saslání obnosu předem neb dobírkou. — Nebodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.

Přijme se několik opolehlivých zástupců.

3
WW“Právě tiskem vyšly “U8

k

COMMEMORATIONES
ČONSUETZ

pro kněze diécese královéhradecké
vytištěné v úpravě a písmem přesně dle
nejnovějších vydání brevíře římského.

Mezera pro připsání zvláštní cormmemo
race pohodlně upravena. — Papír psací.

l výtisk za 15 h (bez porta), 4 kusy (pro
4 díly brevíře) za 55 b; 8 kusů (pro 2

pány) zu 1 K, 12 kusů za K 1:46.

> Pro dobu postní
nabízíme

Křišová cesta
Pána našeho Ješíše Krista.

Z pramenů českých Kratší předešlé
čerpal a českéma od

lidu katol. podává Aegidia Jai
Antonín Kaška, Sgičla Jalse.
farář v Cblenech. Stran 20—89

— Stran 20—89 — Cena 14 h.
Cena 16 b;

50 kusů po 14 h, | Při větším množství
100 kosů po 12 h. přiměřená sleva.

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

$ 2
Bursa práce v Aradci Králové,

Hledá se místo pro kamnářskéhó a zámeč
bického dělníka, pro tkalcovského mistra a pro
zkoušeného topiče. — Přihlášky přijímá Jesef
Polák, tajemník Všeodb.sdružení v Hradci Král.

VeškeréC2. <

dlažební práce
jako:

chodníky pískovcové, mosaikové a
betonové; dlažby z různého kamene,

Aažby terasové, stavby silnic a tojak dlážděných tak štětovaných,
stavby betonových kanálů a veške

rých zemních prací provádí

JOSEF ŠTĚP,
mistr dlaždičský

= v HradciKrálové.=E>
Závod nachází se v Pospišílově třídě čp. 871.

8 (ve vlastním domě).
ODOOOO00

E. 1593/2 4.

Edikt dražební.
K žádosti Králobradecké spořitelay bude dne

24. března 1903
dopoledne v © hodin u podepsaného somde v síni
č. 33 konána

dražba. právovárečného Čomu
čp. 77 v Hradci Králové se stavební parcelou č.
105 a sahradou č. kat. 78 ve vložce č. 77 obce
Hradce Králové zapsaného.

Nemovitost do dražby daná jest obnosem
48 026 n 87 h oceněna.Z toho připadá:
a) oa jednopatrový dům se zabradou 37.026 K 37 b
b) na právo várečné . . . . .11000K—h

Příslušenství nestává.
Nejnižší podání činí 24.018 K 19 hb;

pod tímto obnosem prodáváno nebude.
V podmínky dražební tímto schválené a

listiny k nemovitosti se vztahující mohou koupě
chtiví nahblédoouti u tohotv soudu v síni č. 34.

Práva, která by nedopouštěla této dražby,
boďte nejpozději před počátkem dražby u soudu
ohlášena. jinak by vzhledem k nemovitosti nemobla
již ku platnosti přivedena býti.

O dálších událostech dražebního řízení budou
osoby, pro které na nemovitosti jsou neb za dra
žebního řízení zřízena budou práva neb břemena,
jež však ani nebydlí v obvodě tohoto Bondu, ani
jemu uepojmenují zmocněnce pro doručování
v soudním místé bydlícího, toliko vývěskem u
soudu zpravovány.

Č. K. okresní soud v Hradci Král, odděl. Y,,
dne 24. února 1903.

Hovetný.

koberců, záclon

Í Železný nábytek.

JAN OTOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí 32.

A a . BC A
M

= G

NOVOTÍNY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny



Příloha
Zprávy hospodářské.

Drobeaí majetku pozemkového.
Ráz nynější doby zračí se v rychlé pro

měně a nestálosti všech poměrů. Všudy rychle
žijeme. Také stálost a usedlost obyvatelstva
jest valně porušena. Mame nové obce 8 novým
obyvatelstvem, staré obce třeba řídnou a hynou.
Nestálost a nejistota nynějších poměrů uka
zuje se v přední řadě mezi lidem rolnickým.

Dřívo bývalo zvykem, že rolnická živnost
byla po celá desítiletí i stalotí v držení jednoho
rodu. Does tomu není již tak. Rolnické živ
nosti mění své vlastaíky úžasně. Muohá ohec
za několik let není ani k poznání, má jiné
obyvatelstvo. Jakým způsobem se majetek po
zemkový drobí a mění své vlastalky, podáme
několik číselných dokladů

Rolnický stav vzkvétá v oněch zemích, kde
má dobrou část orné půdy ve vlastním držení,
kde jest dostatečný počet rolnických usedlostí
řádné velikosti Kde je majetek pozemkový
v držení velkostatkářů a jeu gepatrné dílce
jsou v rukou rolnického lidu, anebo kde po
zemkový majetek jest roztříštěn v nesčíslné
zlomky, majetek to baráčnický, tam o nějakém
selském stava nemůže býti ani řeči ©Drobení
majetku pozemkového ve stále větši počet
dílců či parcel znamená úpadek stava země
dělského, poněvadž se tím muoží živdosti ba
ráčnické a přibývá zemědělského proletariatu.

Dle výkazu berních úřadů bylo r. 1879
zaneseno v Rakouska 49,492.133 pozemkových
parcel. Roku 1901 vzrostl tento počet na
54,572.021 dílců. To jsou parcely pozemkové,
dani podrobené. Za 22 let přibylo tedy v Ra-|
koosko nových pozemkových dílců počtem
1,449 435. A přece jest známo, že se půda
sama nemůže množiti, že tedy stávající majetek
pozemkový stále se rozštěpuje a drobí na více
dílců, sby se jimi mohly poděliti nově zřízené
rolnické živnosti, které ovšem podle toho vy
padnou čím dále tím menši.

Všimněme si blíže drobení majetku po
zemkového v zemích českých. Zde bylo u ber
ních úřadů zaneseno parcel:

r. 1879 r. 1901

v Čechách 9,077 926 9,715.139
na Moravě 65,036.430 5,481.739
ve Slezska — 802.411 837.087

Tato čísla nám jasně ukazují drobení
majetku pozemkového v českých zemích bělem
22 let. Totéž seznáme, přihlédueme li k počtu
oněch osob, které platí pozemkovou daň. Berní
úřady vydávají pro svůj berní obvod všem
majitelům pozemkůgruntovní archy. Takovýchto
gruntovních archů bylo r. 1879 v celém Ra
kousko vydána 4,886.075, roku 1901 vzrostl
tento počet pozemkových platebních archů
v celém Rakouska na 6,3A5.510. Poněvadž ně
kteří majitelé pozemků platí i nu více berních
okresích, v kterých jest jich majetek roztrou
šen, platilo r. 1901 v celém Rakousko pozem
kovou daň 5,016.674 osob. Tolik jest tedy
šťastných smrtelníků, kteří mohou 0 sobě říci,
že jim patří ve vlastnictví kousek rodné země.
Přihlédneme-li na země české, bylo zde vydáno
platebních pozemkových archů:

r. 1879 r. 1901

v Čecbách 898.541 1,070318
na Moravě 506.611 671.791
ve Slezsku | 87.077 86.367

Pozemkovon dač platilo r. 1901 v Čechách
894 626, na Moravě 575.123 a ve Slezska 76 330
poplatníků. Dlužno owšem připomenouti, že ve
městech se značně rozmnočily stavební po
zemky a že tyto parcely městského majetku

pozemkocého mají valný podíl na velikém droení majetku pozemkového. Nejhůře v tom
vyniká ubohá Halič.

Pozemkovýkatastr v Haliči vykazuje nic
míň 8 nic víc než 18,015.078 pozemkových
parcel, dani podrobených. Zda se jasně zračí
příšerná činnost židovských lichvářů v Haliči
působících. K tomu ke všemu musíme ještě
připomenouti, že velkostatky na mnoha místech
stále pohlcají parcely selské půdy a skopují
pozemky od zadložených rolníků. A přece vi
díme, že stále nových dílců přibývá.

Lid se množí, ale půda se nemnoží. Ne
zbývá tedy, než stávající plochu na nově při
bylé strávníky rozdělovati. Zda se ještě jednou
nevrátí časy, kdy členové selských rodin budou
hospodařiti společné, aby zabránili stálému dro
bení dědičné živnosti? Je přece zuámo, že na
větším statku se hospodaří jinak než v cha
lapě, ku kteri patří na příklad jen 10 korců
polí a opět jinak než při baráků, který má

lapnickém neb baráčnickém nemůže se přece

užívání bnojiv, pěstění vydatných drohů obilí, o
účelném chovu dobytka a pod., co všecko nutně
se musí díti nu rolnické živnosti aspoň prostřední
velikosti, 40 neb 50ti korců polnosti Z číslic,
které jsme zde uvedli o drobení majetku po
zemkového, vychází na jevo, že povolaní či
nitelé budou nuceni vydati účelný dědický
zákon pro stav zemědělský, aby se jím neko
nečnémuodrobení majetku pozemkového učinilo
přítrž. Státu nemůže býti lhostejno, aby rol
uický stav propadal zkáze a stále rostoucí
proletarisaci, na kterou se těší nejvíce 80
ciální demokracie, která očekává, že když na
dejde okamžik úplného ožebračení a vyvlast
nění rolnictva, že také nadešel tím okamžik
sociáluí revoluce. Pravda jest, co tuto sociální
demokracie očekává, ale jiná jest otázka, zda
by v této sociální revoluci zvítězila sociální
demokracie. Rud. Vrba.

Uuiteratura.

Grafická společnost „Unie“ v Praze:
Spisy Julia Zeyera VI[: Kristina zázračná a jiné
práce. Seš. 4. u 5. po 40 h. — Sofie Podlipské spisy
VII: Dva rodokmeny. Seš. 1. a 2 po 30 h.—Z bor
ských bojů s Anglií v jižní Africe: Paměti presidenta
Pavla Krůgra. Seš. 10. a 11. po 60 h.— :3 let
bouře a slunečna v jižní Africe. Sej. 16, a 17. po b0
h. Obě díla překládá dr. Jiří Gath. — Dějiny umění
uároda českého. Napsal msgr. Ferd J. Lebner. Seš,
14. za 70 bh.

J. Otto v Praze. Ottova Laciná kuihovna
národní. Serie XXVI Zmítané halazo od Gab Preis
nové. Seš. 4.—5, po 20 h. - J. Arbes: Sebrané spisy.
Díl VII. Knihy novel a povídek II., seš. 1. a 2. po
30 b. — Sebrané upisy Karul. Světlé: Miláček lida
svého. Seš. 1.—4. po 30 h — Jar. Vrchlického bás
nické upisy: Brevíř moderního člověka, Seš. 1.--3. po
32 h. — Anglická knihovna. J Maclaren: Dramtocbtsbé
obrázky. Přeložil F. Žilka a J. Bartoš, Seš. 6.—7. po
24 h. — Česká knihovna zábavy a poučení. Čís. XV.
Sto lidových písní českoslovanských s rozbory a vý
klady vydal Fr. Bartoš. Seš. 1. a 2. po 24 h. — Jos.
Kořenský: K protinožcům. Seš. 11. a 12. po 60 h. —
Nová země na severu, výprava kapitána Otty Sver
drupa k severní točně, Překládá dr. Jiří Guth. Seš.
2. za 60 h.

Knihtiskárna V. Kotrby v Praze. Lod
mila. Sbírka zábavné četby. Rsdaktor J. Pauly. Ročně
vyjde 6 k. za 2:30 K poštou. Sv. 4. Ustoapila. Po
vídka od Al. Dostála. — Český Jinoch, časopis. pro
dospělejší mládež. Pořádů prof. V. Můller. Roč VIIL,
čís 2,—65 Roční předplatné na 10 čís 1K.— Čechie.
Obrázkový u zábavné poučný měsíčník. Řídí J. Paaly.
Roč. II, seš. 2. Roč. předpl. 6:40 h — Rajská Za
hrádka. Časopis pro mládež. Řídí V. Špaček. Ročník
XII, čís. 6. « bohatým obsahem. Ročně se předplácí
1 K 60h. — Rádce duchovní. Časopis kněžstva česko
slovanského. Redigojí dr. J. Burian a Fr. Vaněček,
Roč. X., seš. 3 Předpl, 8 K ročně. ,

Náš Domov, zábavně poučný časopis. Řídí
Jos Vévoda. Roč předpl. 4 K zasílá se administraci
do Olomouce.

Pud pohlavní a prostituce, její vývoj,
dějiny zřízení a vliv na choroby pohlavní jakoži
ženské. Napsal cdborný lékař pro choroby ženské
MUDr Otakar Rožánek, lázeňský lékař vo Františko
vých Lázních. Sešit 1. 60 hal. Nákladem firmy Hejda
É Tuček v Praze. Upozorňujeme na tento spis, který
sledoje při otázse tak choulostivé vysoké cíle etické
a nač zvláště klademe váhu, energický protest zvedá
nejen proti nynějšínu režimu v otázce prostituce
platnémo, ale 1 protj této institnci vůbec, jejíž vinou
hygicnický stav celých generací nesmírně trpí.

Továrnawm
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

É dříve závodna sušitkování ovoce,
pefž r. 18986, nejstarší sveho druhu v

— nabísí —

koňak, elivoviot, borovlčku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, eladké ovocné
víno, bílé1 červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňaké.)

pozorňujeme zvlášt na výtečný a při takovéjakosti velmi! levný koňak a výbornou

:

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.R O
První český katolický závod ve Vldní,

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

a t. d.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

PXPXPXEXPXAXPXČ
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený X

umělecký závod

Jos. Ateslicia
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
me-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. a od
bornou dokonalostí přesná dle slohn. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd ochotně a bezplatně.

Závod pro kostelní práce a výrobu rámců
+

saloženr 1591. žPXEXHXX PXHXXX

KPXPKBPX
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X
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+
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x s Českého ráje.
10 skvostných dopisnie z Jičína, Pru
cbovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám za I K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vánu, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, nmělecký závod a nakla
datelatví pohlednic v Jičíně.



Vino"5
přírodní, všech druhů, 1 litr od 36 kr.
lze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

po
ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

, Továrna na nejjemnějšílikéry.

(Vosstel, |Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL.,
fraucouzský vinný likér.

: CHERRY BRANDY
MANDARIN.

Puně Crémes.
K dostání ve všech lepších obchodech

Z s lahůdkami a v podobných obchodech. $

DDDoD

BbroBbl*G*noGru |
Založeno r. 1860. .

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatní.. a pasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ge stříbra, bronzu a jiných kovů

věe alilně v ohni zlacené a stříbřené, začse račí,
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 biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalichů, moustrancí, ciLorií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

bY

voskové
1 polovoskové
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—

Doporulihoid
Nejjemnější druh
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Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstvo
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

věeeí kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illus'r.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

K -Jarnímu období
nejlépe a nejsolidněji poslouží Vám

Frt. Komárek,
mužský krejčí

v Hradci Králové, Velká podsíň číslo 145,

v domě pi. Šteffkové.

Plná záruka za elegantní prove
dení a jakost látek.

Dlouholetá prakse v prvních
modních závodech Drážďanských.

Na požádání přijdu se vzorníkem do domu.
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Něco o vlečkách.
(3) Říká se: jak jde kroj, tak se stroj.

Ale tyhle vlečky jsou přece jenom tak ne.
praktickým rozmarem mody, že si pohněvaly

roti sobě i takové lidi, kteří se pohybujívý.
radně na leštěných parketách. Vlečka se zdá

ronobým lidem znamenitou okrason ženských
šatů; ale co pro tu zbytečnou parádu zkusí
nepohodlí jak panička, tak její okolí! V sále
i na ulici se bouří tímto Šatním přílepkem
zbytečně neposedný prach, který se hned mstí,
usedaje v celých chomáčích na Šatstvo pánův
i dam; víří vzduchem, dávaje se poblcovati
dýchadly, aby drze otravoval zdraví i osob
ností nejváženějších. A co bývá teprv inrzu
tostí, když se někdo splete a nešikovně vlečku
dámě přišlápne! V plesu každou chvíli hrozí
pohroma, jestliže se třebas jen na půl minaty
nechá vlečka klesnouti k podlaze. A přece se
posud té nebezpečné parády naše paničky zba
viti nechtějí.

Leč neubližujme příliš ostrou kritikou
slabému pohlaví. Ono to silnější pohlaví taky
trpí slabými záchvaty ; má zálibu zase ve vleč
kách jiného druhu. Mnoho a mooho pověstných
myslitelů zavěšovalo na sebe i na jiné spolu
občany vlečky nejrůznějších druhů; nedbali
toho, že se tak stěžuje postup lidstva a že se
takovými cáry bouří všude otravný prach.

Na př. první protestanté honem chtěli
reformovati celý svět. Ale v reformační suk
pici se jim chodilo tak těžce, jako by byla
z plechu. Zavěsili si totiž na ni vlečku drsného
aristokratismu. Šlechta německá i česká řekla,
že bude reformaci podporovat; ale za to jí
musí býti popřána tak veliká práva, jakých
užívá v politice a sociálním postavení. „Refor
mátoři“ 8 úklonou přijali mocné přispění, pro
Jevovali k panstva až neevagelickou úslažnost,
a podle toho také reformace dopadla. V Ně
mecku ve jménu reformace bylo tisíce hlado
vých sedláků pobíjeno a věšeno. V Praze
sic prostý kazatel Matěj Poustevník již roku
1519 chválil Luthera o překot, ale přece se
protestantským reformatorům nelíbil, protože
pojímal reformaci demokraticky a šlechtě nijak
nepochleboval. Sami nábončí Latherovi ho
pronásledovali. Farář Týnský Jan Podaška,
který měl s Lutherem osobní styky, sám zle
proti Matějovi bouřil. Ubohý Matěj nerozamě!
modě a zapomněl si připnout vlečku aristo
kratismu. Snažil se sic dokázati, že bez té
vlečky by byl krok reformace jistější a že by
se v Čechách bez ní nezvedal otravný prach,
ale panstvo řeklo, aby s takovými rozamy na
ně nechodil, že je teď moda jiná. Matěj nad
tím kroutil hlavou a proto ho „reformátoři“
vypudili z Prahy.

Naši mladočeští poslanci sw chtěli uká
zati světu v plné parádě; proto si připjali na
své politické ponti na Šat parádnou vlečku
liberalismu. Myslili, že český národ nad tou
vlečkou bude v nadšeném údiva celé věky;
stále tuto vlečku natřásali, překládali a roz
kládali, aby každý nasytil své oko její jarma
reční krásou. Katolíci říkali Mladočechům, že
jest to jen malicherná cetka, přes kterou se
snadno brká a klopýtá; říkali, že by se to
lépe šlo ku předa, kdyby si páni poslanci
vzali při svém tažení na Vídeň štít pravé víry.
Ale marné domluvy; kde pak by se nechaly
takové svobodomyslné hlavy od zpátečnických
klerikálů poučovat! Vždyť se ta vlečka líbila
samým ovangelíkům, a ti jsou přece ještě
lepší křesťané než katolíci.

A přece jen mladočechům začala ona
vlečka brzo překážet, Nechtěli si ani 8 po
čátku všímati, že rozvířili pyšným cárem plno
dusivého prachu. Když jim však konečně
vlečka pletla krok a když jim ji páni ve Vídni
několikrát přišlápli, začali se přece trochu
stydět. Nyní teprve zpozorovali, jak je ta
vlečka oprášená, ušpiněná, Mosili často elyšeti,
že se už tento cár ani evangelíkům nelíbí; ti
čekali, že tím přívěskem mladočeši aspoň
trochu smetí zametou a oni jím zatím jen na

všechny strany koptili. Hned by byli vlečku
odpárali a někomu prodali, ale báli se po
směchu. Aspoň tedy volali na katolíky: „Bra
tři, držte S národem, držte s námi a trochu
vám ta vlečku nadzvedněte, abychom si noby
nepolámali.“ Bohužel že přicbázejí s pokáním
poněkod pozdě, skoro po kampani.

„Česká“ spořitelna si přišpendlila na svůj
šat Šustivou vlečku německého strannictví;
ušila si ji za podpory samých Čechů. Kroatila
se v té vlečce dlouhý čas hezky pyšně. Ale
teď ji nějak ta +lečka netěší. Sami Čecbovéji
prosí v celých zástupech o taneček; nemůže
nikomu dát košem a proto tančí, až jí je horko.
Překáží jí ta nešťastná německá vlečka. Nej
raději by ji nyní odpárala a svínula aspoň
před českými hosty. Ale ti ji nechtějí pustiti
ani z kola a vlečku jí nenadnášejí. Inu, kdyby
bývala méně parádivou, snad by se nyní čeští
vkladatelé v taneční vášní míraili. A ty za
trolené české časopisy při tom tanci stále na
onuvlečkuukazujía ještěji přišlapují.Zkrátka
uovčusná poráda vždycky škodí.

Říká se, že jest naše století osvícené,
pokročilé. Ale teu pokrok i ta osvícenost má

států připínají lidstvu na šat předlouhou, tu
hou a velmi těžkou vlečku, ušitou z vojenského
sukna. A v této vlečce se státům nejhůře
chodí, s tou se velmi těžce kráčí ku předu.
Tahla vlečka zvedá tolik dosivého, černého
pracho, že jím jen málo paprsků osvěty může
proniknoati. Pokud vlečka militarismu nebude
aspoň o polovic kratší, potud pokrok bude
jen pochodem hlemýždím a potud bude osvěta
pouhou blikavon lampičkou. Jest to nějak po
divný pokrok humanity a lásky k bližnímu,
když se státy tak milují, že ze vzájemného
strachu proti sobě staví miliony ozbrojených
mužů. V tom méně pokročilém středověka
bylo v této příčině o mnoho lépe. Tenkrát se
nemusil stát proti státu opevňovati takovým
moožstvím nelítostué zbraně jako nyní. Bez
vlečkymilitarismusechodiloi dýchalodaleko
volněji než nyní.

Ještě mnoho jiných vleček různého druhu
překáží lidstvu v pravém, bobumilém pokroka;
není divu, poněvadž jsou lidé nynějšího věku
velice samolibí a parádiví. Ale pro nás musí
platiti pravidlo: jestliže některá paráda škodí,
zbavme se jí okamžitě, kdyby svým zevnějškem
sebe více oko vábila. Nedbejme příliš vrtkavé
mody a místo různých obtížných vleček při
paěme si křídla náboženského nadšení. Tak se
přiblížíme k cíli blaha a klidu daleko jistěji,
než budeme-li vléci za sebou obtížné a krok
zdržující vlečky.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 11. března.

(Piae memoriae DoctorigaFrancisct L. Rieger. —
K volbě nového primatora měst prašských a její

výsnam.)

Ačkolivěk tomu, kdo šťastně přečkal osm
desítek let přeletět přes svou hlavu, nadcbází
nepochybný podvečer života, přece zpráva o
smrti dra. Riegra všeobecně překvapila. Nikomu
totiž v Čechách do té chvíle ani nenapadlo,
že by dr. Rieger mohl také zemříti. Tak jsme
si všichni na něho zvykli a takovou důvěru
jsme v jeho v každém ohledu obří konstitaci

ukončena a nyní veškeré české inteligenci ná
leží, aby v ní pro své poučení pilně čtla. Život
Riegrův jest nejenom životem vynikajícího
soukromníka, ale život Riegrův jest kusem
historie českého národa, on jest souborem zku
šenosti, mezi nimiž každý mnoho poučného,
užitečného a platného nalezne. Jednak proto,
aby se tím ve svém jednání a snažení spravo
val, jednak proto, aby se mnohým případem

Fisiegrova života od možnýchchyb odvarovati

Insertyse počítajílevně. , Ročn ik IX

Dr. Rieger podrobně znal své Čechy a
poměry rakouské od dobrých Šedesáti let a
proto byl v posledních dobich svého života
skutečným patriarchoa, mužem nejvzácnějším,
kterýbylnejenomsvědkema účastníkem,ano
spolutvůrcem netoliko historie, ale skutečného
vývoje české otázky po celé půlstoletí.

Za Riegrova života se svět skoro čtyři
kráte přerodil. Z4 jeho mladosti svítilo se
loučí, Iněným olejema lojerm, za jeho možných
let petrolejem a plynem 4 vdobě jeho staroby
elektřinou! Za jeho mladých let chodilo se
obecně pěšky, nebo člověk chytil se u formana,
za jeho stařeckých let nejenom Že se všude
jezdí, ale i vandruje se po železnici. Během
jeho věku pokrok svět úplně změnil a to všechno
viděl Rieger, jak se přetvořuje. On vyrostl
v době „roboty tmě“ a urpřel v době „ujař
mění osvětě“.

Kolik různých situací a citů prožil a jak
různě bylo naň patřeno!

V oadšení a síly plných svých letech
v parlarentě hřímal, že „všecka moc pochází
z lidu“, jehož byl miláčkem a na stará léta
byla mu „vděčným“ lidem vytlučena okna.

Do Havlíčkova „Slovana“ oapsal falmi
nantní č.ánek proti výsadní a povýšené instutici
šlechty a na stará kolena byl za své hojné a
platné zásluhy o obecné dobré povýšen do
stavu panského.

Své doby unikl stíhání úřádů dlouhým
pobytem v Paříži, habilitace jeho na universitě
byla z politických důvodů nemožností. A dnes
ruka jeho pokryta byla věncem zeměsprávce,
v pohřebním průvodu kráčel zástupce vlády
v osobě ministra Jeho Veličenství císaře a krále,
kterýž sám, přidošlé Ho zprávě o úmrtí Riegrově
hlubece dojat, ráčil vysloviti Svůj žal a lítost,
že zemřel jeden z nejpřednějších, nejhorli
vějších a nejvěrnějších občanů Jeho států.
Branná pak moc Státní zastoupena byla na
pohřbu Riegrově osohou velitele pražského
armádního sboru podmaršálka Fabiniho.

Pohřeb Riegrův konal se z nejnádher
vější pražské budovy, z Pantheonu musea
království Českého, l:de pohřební obřady za
assistence celého zástupu kněží, mezi nimiž
však neradi pozorovali jsme mnohou zbytečnou
mezera, vykonal primas království Českého
Jeho Eminence kardinál pražský kníže arci
biskup svob. pán Lov Skrbenský ze Hříště a
pohřební průvod celou Prahou až pod Vyše
hrad provedl ndp. biskup Dr. Krasl.

Tato okázalost, s jakou se nejvyšší kruhy
pohřbu vůdce českého národa účastnily, jest
takové povahy, že se jí jistý politický význam
upříti nedá. Poněvadž pak byl Rieger až do
posledního svého dechu jenom služebníkem
svého lidu, tedy logický závěr jest ten, že
pocty jemu za zásluhy jeho na národa roli dě
dičné prokázané, vzdány byly vlastně české
národní a politické pospolitosti. Nelze to pře
hlížeti bez povšímnatí, když český národ a
jeho politikové jsou pokládáni za stranu
státní, což jest zejména za nynější vážné doby
velice důležito.

Dr. Rieger za svých mladých let stál s celým
plamenem svého vznětlivého temperamentu
v největší oposici oproti nastalym poměrům,
avšak když zápalné látky jeho mladosti roz
vítili v plamen a žár jeho mažnou soudaost,
tu se tato roztavila ve zlato poznání, že
prostřední cesta jest nejlepší cesta, že hlavou
zeď se neprorazí a že křik není politika.

Discite monitil Jest-li kdo měl dostatek
všechněch darů, kterých mož politik potřebuje,
byl to dr. Rieger; jest li kdo jich nejhorlivěji
užíval, byl to dr. Rieger; jest-li byl kdo ve
své mladosti hodně radikální, byl to dr. Rieger.
A tento muž, jemuž byla nezištná alažba svému
národu jediným cílem a zaměstnáním života,
když použil veškerých prostředků, jež jsou
českému politika po ruce, naznačil zcela jasně
výsledek svých zkašeností, jež byl při tom
nabyl. Plané rámusení, jalové kritisování, bez
mocnou zlobu radil odložiti do skladiště če
ských odložených politických přesvědčení.

„V práci a vědění jest naše spasení I“



napsal jako heslo na. titalní list „Nančaého
slovníka“, jejš redigoval. A hesla tobo se také
sám držel. Nejenom že byl jedním z nejpil
nějších a nejpracovitějších lidí českých, což
nám netřeba dokazovati, ale dr. Rieger vynikal
hojnosti svých vědomostí nad své současníky
kolem sebe jako věž.

A docela správně a místně ve svém tes
tamentě odporučil českému lidu radu, aby se
vystřihal „závisti“ Ano, u nás jest tov nej
přednější řadě jenom 4 obyčejně závist, která
zlobou svou působí mezi námi neblahé zmatky
a smutný rozvrat. Do smrti Riegrovy říkalo se
příčinám a pohnutkám k těmto zmatkům „ne
svornost“, ale ctihodný kmet Rieger na doběrku
svého vysokého věka dal ve své poslední vůli
této neřesti příslušné apravé její jméno. Ano,
kdekoliv v naší národní společnosti nastanou
nějaké boje, jenom pevnou rukou strbněte
Škrabošky útočící stravě a spatříte pod uimi
zlobou závisti sešklebené tvářel

Pod zástěrou a předstíráním nejspanilej
ších cílů „závist“ u nás otravuje a maří
veškerý klidný, vážný a rozumně věcný roz
voj a pokrok našich poměrů již skoro celé
půlstoletí.

Náš český lenivec nebo outrata nemůže
snésti, když nékdo z naší české společnosti
boepodářsky prospívá, když umělecky nebo
vědecky vynikne, když postaven jest na vyni
kajicí místo, když mu je svěřen důležitý a vy
soký úřad! Ibned pod rouškou nejrozmanitěj
ších výtek zahájeno jest ze strany uaší lajdavé
společnosti proti kuždérna, kemu Prozřetelností
bylo uloženo nad prostřednost některým způ“
sobem vyniknouti, tažení na jebo zostouzení ——

Proti dra. Riegrov: zdviženo bylo své doby
pole obzvláště pronikavě. Bylo to před 23 lety,
když se pisatel těchto řádků dostal v bezpro
střední blízkost jeho osoby a ve kruhy s ním
se stýkající. A dnes mohl by vypravovati a
doložiti sta případů, že lidé a rodiny, z nichž
jenom a právě dr. Rieger něco udělal, byly
nejzaritějšími jeho nepřátely. Obecně se za to
mělo, že své doby dra. Riegra z politického
jeviště vypudili Mladočeši. Avšak to v celku
není správné! Dr. Riegrovi nohy podvrátili
hlavně jeho „stoupenci“ kteří ho v davech
opustili a zrádně přeběhli k oposici proti
nému. Dr. Rieger zůstal počátkem let deva
desátých v naší společnosti zástupy svých
vlastních lidí opuštěn! On poražen nebyl, neboť
přes odpor všelijakých politických Špekulantů,
jimž se dnes prozíraví lidé vvhýbají, byli to
„původní Mladočeši“, kteří při příležitosti
osmdesátých jeho narozenin na opuštěného
kmeta dra. Riegra nezapomněli a na příslašné
mu místo v národě ho s octivostí a vážností
posadili. A od celé řady let byl dr. Rieger
8 největší šetrností uctíván a zbožňován juko
národní patriarcha, na něhož se rozhorlil je
diný pan prof. Masaryk, což tomuto zajisté že

FEUILLETON.
Ty nynější spolky!

Píše J. S—a.

I.
Jsou ovšem také spolky velice potřebné, je

jichž stanovy sledují cíle nejkrásnější. Ale kolik
takových spolků do opravdy čestně své programy
provádí? U většiny víc se věnuje času všelijskému
panáčkování a zsbavám než vlastní spolkové čin
nosti. Nekterá špice města nebo spisovatelská kas
pacita slaví jubileum. Hned se sejde výbor k dů
ležité poradě; vždyť přece jest zuhodno, aby se
korporativně gratulovalo. V městě X jest nějaká
slavnost; hned se tam musí vyslat deputace, aby
nezůstal spolek za jinými pozadu. Jeden spolek
pořádá nadherný ples. Ples spolku žárlivým okem
pozoroval místní společek. Čítá asi půldeváta členů,
ale musí dokázat, že taky něco svede. »Bratři,
pozveme si ještě jinší kapelo a dekoratéra z kraj
ského města. Ať už na to praskne nějaká pětka
z našich vlastních kapes. To nejde, aby si o nás
někdo myslil ledacos«. A bratři přisvědčují před
sedovi o překot. Z-číná horecna agitace; vždyť
by ještě ligé mohli říci, že se ten speleček o blabo
vlasti ani za mák nestará, Teprve tančením a pod
porováním živnosti hostinské a muzikantské přece
dokáže každý uvedomělý Čech, jak dovede praco
vati na národa roli dědičné. A véru právě bál
bývá nejvíc svědkem, že vlastenectví v českých
srdcích ještě nevymřelo. Co pak se v taneční pře
stávce zpívá ještě malo vlasteneckých písní? A
zvláště takový člověk, kterému prostředky dovu
lují důkladnou posilu, div se radostí nerozpláče,
že jest také Čechem.

A když se usmívá na lidstvo »překrásný
letní den a vůkol růží květ«, to se zas musí spo
řádati výlet, aby národní práce nestála. U někte
rého občena cítí výboři peníze a vědí, že zdvo
řilost odměňuje. Tedy ho učiní výboři za mnohé
e mnohé zasluby čestným členem; k tomu kus
práce pro spásu lidstva vykonáno. Umře nějaká
kapacita v městě; spolek vzdá úctu súčastněním
se pohřbu, což nebývá vždycky zadarmo,

ns stará kolena bude měrou eaton a vrchova
tou někým z blízkých mu osob oplaceno,

Ve průvodě za rakví Riegrovou, -když se
watičkou Prahou v tuchy jara zvěstujících slu
nečních paprscích valil, sešly se veškeré strany
české. Přišly, aby doprovodily starého vlastence
na jeho poslední cestě a každá z těch stran
cítila a uznávala, že stoupenci její vlastně
v dru. Riegrovi ztrácejí svého vůdce. Byť ne
ve všem, ale většina tobo, co dr. Rieger pv
celý svůj věk hájil, zastupoval aprováděl, pro
niká veškeré strany české, že jest to také vlastně
rámcem jejich politických zásad. A když o
tom klidně uvažujeme, ta mosíme nutně uznati,
že jest toho velice málo, co nás v politickou
tříšť, v dětiosky se kočkující společnost dělí,
ale cítíme, že vlastně všichni stojíme na tóže
půdě, že jsme vyšli z téhož východiska a že
chceme dojíti k týmž cílům.

Viděli jsme na Riegrově pohřbu Staro
čechy, Mladočechy, radikály, pokrokáře, lidovce,
socialisty, pohřeb ten byl povaby nejpřisněji
české a katolické, všichni jsme se dohromady
mužně snesli, nikomu povaha ta nepřekážela
a proto zajisté, že jsme jedna a táž rodina,
v níž zuří jenom „závist“, která jednotlivce
k nepokojům popichuje.

O odložení této „závisti“ dr. Rieger český
lid ve své závěti prosil, před dalším hověním
jí český národ varoval a český lid nikomu
více neprospěje, český lid nikomu více nepo
slouží, než Ji eobě, když posledním slovům
Riegrovým uvěří a když posledal jeho vůli
vyplní a rady jeho poslechne.

+ *
+

V černých dnech hlubokého smotku, ve
který se Praha nad úmrtím dra. Riegra minulý
týden zahalila, do jisté míry zanikla a ztratila
se jedna z nejdůležitějších pražských občan
ských záležitostí. Dnes týden byl totiž volen
nový primator měst pražských. Po dvaceti«
letých bojích domohla se strana mladočeská
na pražské radnici většiny, čítajíc zde svých
dobrých 49 hlasů. Poněvadž pražská politika
strany mladočeské po celá dvě desítiletí s nej
větší houževnatosti o to usilovala, aby 8a
většiny na pražské radnici domobla, aby se
zde touto většinou vlády ujala, zcela přirozeně
se musilo očekávati, že nyní při volbě nového
priwatora tuto svou moc ve správě obce uplatní,
že nového starostu zvolí si ze svého středu a
že pak 8 ním v čele začne energicky prováděti
veškeré sliby, jimiž po dvacet let při volební
vřavě provoláními na nárožích a v novinách
voličstvo o hlasy a důvěru prosila.

Nyní konečně octla se Praha a její obecní
správa v rukou mladočeských. Mladočeši byli
mravně povioni svému voličstva ukázati a do
kázati, proč se po dvacet let proti straně staro
české houili, proč tuto strhnu z radnice hle

i
Všecko jsou to sice věci velmi hezké, ale

zda se tak provádí jádro spolkových programů?
To pravé, prospěšné kypření půdy národní pro
utěšenou žeň provádí jen málo spolčených. Jest
ovšem j'sto, že i u nás valná většina spolků má
programy krásné, obecnému blahu národnímu ve
lice užitečné, Ale přes to vše nějak pořád s ná
rodním pokrokem vázneme, poněvadz se činí něco
málo, jen tak pro forinu, aby se nedostalo spolkům
výsměchu. Přečasté zábavy stlačují a uspávají cit
pro nehlučnou a namáhavou práci kulturní, Kdyby
borlivější člen chtěl prosaditi větší ukázněni
spolku, kdyby chtěl donutiti spolučleny k vět.
šimu sebeobětování, urazí tak většinu spolčených.
Vždyť tolik lidí vstupuje do spolků k vůli zába
vám a jiným ješté malichernějším vécein. Někomu
se líbí uniforma, jinému výborství, třetí přistupuje
k spolku k vůli vlastní živnosti. U některého hos
tinssého rozbije svůj stánek spolek socialistický;
šenkyř musí dokázat, že si nějaký groš od sou
druhů pro své »zásady« zaslouží a proto se dá
zapsat za člena. Ale za krátký čas soudrubům
třebas pivo nechutná; hostinskému se soudruzi
zprotiví zase velmi opatrným a váhavým place ím.
A -tak se soudruh nalévající rozejde v kyselosti se
soudruhy pijícími 1 s členstvím spolku. Vždyť už
se ostatně u něho dříve hlásili o kvartýr »ná
rodni«. A když se bratří ohřejí, již slouží hostinský
zase Klofáčovi. A za nějaký čas zase hrdě si vy=
kračuje s čákou ostrostřeleckou.

Holičové mívají jemný čich a brzy při svém
intimním styku s tvářemi zákazníků vypozorují,
jakému spolku mají celé srdce své věnovati, aby
břitva nerezavěla. Kaihtiskař, chce-li rozuměti
duchu doby a prospěchu svého závodu, musí také
přece vědět, jak upravit a oklestit své zásady, aby
v'době masopustního víru práce akcidenční nestála.

Některá holčička by mezi ochotnické družstvo
k vůli blahu národnímu nevstoupila. Ale počíná
pozorovati vážnou zdrželivost mládenců, protože
se o ní může již pomalu zpívati: »+Achty róže,
krásná róže, čemu jsi ranně odkvetla?“ Dá setedy
zapsati a psk už v bále vzbudí spíš pozornost
tanečníků. Už se jí nyní nebude bratříček smát,
že by si měla dřív namastit v sále lavici, než na
ni sedne, aby se při dlouhém sedění nepřilípla,
A možná dost, že některý mládenec ani při váž

' děli vytlačiti, Toto předchozí faktam jim nezbytně ukládalo, aby je nyní odůvodnili a aby
lepší poměry v pražském obecním hospodář.
ství a v politické representaci hlavy Českého
království zavedli, nežli dle jejich tvrzení byly
ty, proti nimž pro léta brojili a bojovali.
Všeobecně se očekávalo, že novým prima
toretn bude zvolen stoupenec strany mladočeské,

Proto bylo vševbecným| překvapením,
(zejména po ton, že nedávno ještě starostů
náměstek p. dr Groš prohlašoval, že mlado
českou stranu na pražské radnici zkonsoliduje),
když opětně zvolen byl novým primatorem
náčelník radniční strany staročeské p. dr. Srb,
který při předešlé své volbě ani jediného mla
dočeského hlasu nedostal.

Mladočeši volili bo sami, čímž před
stranou staročeskou pokorně kapitulovali. Proč
se na radnici drali, pro po letu Prahu vol-b
oími boji obtěžovali a znepokojovali, jest dnes
po této jejich kapitulaci vlastně uejasno. Mla
dočeská strana na pražské radnici prokázula
překvapující slabost a malormoceoství,když 49
vyslovených její stoupenců nedovedlo na něuteré
osobě ze svého středu skupiti 46 hlasů.

Tim jeji politický úvěr v Praze klesl
pod nulu a příště všechoy stranické bokuspo“
kusy mladočeských listů při volebních aktech
budou zbytečnosti, neboť se nedá očekávati,
že by vice někoho rozehřály. tak, aby se Da:
máhal chůzí k volbě osob, které potom při
volbě priwatora samy si vysloví nedůvěru. že
vlastně nikdo z nich jako starosta Prahu
spravovati nedovede. Pánové dali se na radnici
vavoliti, ale řízení obce uložili straně staro

-české.

Ráli to vítáme, neboť to znamená dobro
volný ústup a obrovské pokání, jež pražští
Mladočeši 8 nejlebčím srdcem provedli. Tím
jest dnešní politická Situace u náš jasnou,
nebvť čin ten znamená, že Mladočešisami ří
zení a representační zastupování českých ve
řejných záležitostí ze zřejmých důvodů postu“
pují živlům konservativním jež tím ducbázejí
značného Ssesilení. Politikové mludočešti ne
mají buďto síly, nabo způsobilosti, aby sliby
voličstvu dané, aby své programy provedli a
uplatnili, Toma lid a voličstvo dobře porozumí.

Necktíce do podrobna rozebírati další
příčiny a důvody, proč Mladočeši ve svých
většinách přidávají se ke Staročechům, musime
uvésti, že nás uspokojuje, že počet žijicích
bývalých pražských primatorů nebyl rozruno
Žen o novou svěží postava, ku které by za tři
leta bezpochyby přibyla zase ještě jedna.

V posledním čtvrtstolotí ovládala totiž
Prahu vášeň nebo jakási libůstka, měniti pri
matory. Primatorem býval obyčejně zvolén
mladý muž, který před padesátým rokem
svého věku posýlán byl na odpočinek, aby
učinil místo osobě nové. Snad žádné druhé

(O
nějším úmyslu než je tanec nebude hledeti na to,
že jest děvčátku skoro třicet let. Sedávej, panenko,
v koutě, nezapřádej sama známostí, a — nechají
tě sedět v pokoji dál; jest to sice nespravedlivé,
ale duch času jest teď jiný než před padesáti lety.

Jednou se mne ptal mladý známý, má-li si
koupit bicykl či sokolské šaty. Ani jsem sám ne
věděl, jak té dobré duši poradit. Naposled jsem
se přesvědčil, že láska k vlasti přsce jen zvítězila
nad sportem; přítel srdcem i uniformu se spojil
s vlasteneckým spolkem. ,

Inu — spolky bývají výrazem a ukojením
všeho možného. Některé spolky zrovna jako by
byly zřízeny k podpoře zahálky nebo bumbání.
Nedivme se, že se spolky stále více idealní Činnosti
odcizují, jestliže se přij e do cechu každý. Ustaví
se krejcarový spolek «Včela« a bned se mezi vče
ličky vetře nějaký sobecký čmelák. Zřídí se spolek
+Naděje«, ale mnoho členů jeho by mělo spíš
vstoupit do spolku »Resignace«. Spolek »Pokroke
s chutí přijímá členy, kteří by měli přistoupit
do sdružení »Rak+« nebo »Hlemýždě«. Spolek
»Svornoste trpí řádéním krocanů, atd,

Tyhle spolky socialistické jsou přece aspoň
v jednom odvětví velice pracovité; nestrpí totiž,
aby hostinští obmeziii sport pijacký zdražením piva.

Ale kdyby byli hostinští před tuhým útokem
žíznivých hrdel hned zbraně nezahazovali, snad by
přece jen zvítězili. Vždyť za nynějšího času si lze
těžko spolky bez pivečka představit. Padesát pro
cent spolků by se musilo rozpadnouti, kdyby byla
ze schůzí odstraněna ječná vláha, nejznamenitější
pomůcka energie spolkové. Jelikož pak spolky
stále rostou, musí vzrůstati i spotřeba pivečka a
proto — plané strachy před vytrvalou stávkou,
Podpora živnosti hostinské bude zajisté stále větší;
pivo, toť klíh našeho společenského života. Také
se již dovedou leckde spolky obejíti bez toho, ale
těch dosud málo.

Století dvacáté, století spolkařské! Dělej, co
dělej, všude zavadíš o spolek. Již se pomalu vše
koná ve službách spolků, Schází dosud jen spolek
konkurentů, ačkoli se dějí v našem století věci dle
zdání téměř nemožné, Ale jestliže jsou již spolky
rozvedených, ba dokonce v Americe ženské spolky
proti vdávání, kdo ví, čeho se ještě při vynale
zavém duchu našeho století dočkáme,



ť

velké evropské město nepotřebovalo za dvacet
ět let tolik primatorů, jako Praba, ač mimo

jediného p. Vališe, který jako starosta zemřel,
mobli by všichni ostatní doposud nejplatněji
sturostovati. Jsou to pánové Enmilian rytíř
Skramlík, dr. Tomáš Černý, dr. Jindřich Šolc,
stavitel Čeněk Gregor au dr. Jan Podlipný
Kdyby byla nová voiba nad očekávání tak ne
přirozeně nedopadla, bylo by jich nyní zrovna
celého půl tuctu a mohli si dokonce, kdyby cbtěli,
založiti zvláštní „klub“ nebo „besedu“ býva
lých pražských primatorů.

Pan dr. Srb bude míti jako primator po
stavení nesnadné, daleko choulostivější, než-li
v období minulém, když jako stonpenec strany
konservativní bude muset počítati 8 pestro
barevnou a ve amýšlení nestálou většinou mlado
českoo. Jiudy zase vice.

Obrana.
Pastorská npřím+est Kolínskýpastor

Dušek měl dle „kl;. ze Sicna“ loňského roku
ve valném. shromáždění Gustavo adolfskéhu
spolku v Kasselu řeč©protestantismu v českém
národě. Mezi jiným otmlouval se před němec
kými souvérci z nepatrného úspěchu prušácké
agitace „Pryč od Rima“ v narodě českém. Za
to ubezpečoval Nemce, že čeští protestanté
drží k sobě „jak helvetská víra“. Udal také
za důvod této houževnatosti českých avange
liků mlékem mateřským přijatou nenávist a
odporproti Říma. „Neznam protestantů
kteří byŘim tak nenaviděli jako pro
testanté čeští. Zní to neevangelicky,
ale bylo to paši nejpevnější hrad
bou“, pravil dosiovněhlasatel „čistého“ evau
gelia. Kristus pravil: „Po tom jenom pozná svět,
že jste mými učenofky, budete li se vespolek
milovati“, ale evang-liky České při existenci
drží nejpalčivější nenávist ku katolickým kře
sťanům. Klademe si otázku: Lze české ovan
gelíky ještě považovati za učenníky Kristovy,
vyznarmenávají li se pravým opakem stmýšlení
křesťanského? Můžeještě prof Massaryk tvrditi,
že jebo souvěrci čeští jsou potomky a dědici
bumanitních snah českovratrských? Lze nená
vist k lidem srovnati vůbec S pojmem lidskosti
a vzdělanosti? Odpověď na tyto otázky pone
cháváme veřejnosti. Sami pak ve výroku dvoj
ctihodného kazatele p. Duška nalezáme vysvě
tlení ku dosavadnímu podivnómo stanovisku
českých protestantů vzhledem ku kulturním sna
hám našeho katolického národa. Nenávist zaka
luje zrak a vedeku zloběa k potnstychtivosti. Od
tud si vysvětlujeme. proč se nemůže Český
klerus zachovatí Massarykovií a jemu oddané
intelligenci. Vašeň a vztek bývá špatným rad
cem člověku proto nenávist Českých ovange

Kdyby mezí n.s spadl Člosék z třináctého
stoleti, myslil by, že musí býn na zemi pravý raj,
když takové tisice spolků se zavazují nejrůznejším
org:nisovaným způsobem působit ku biahbulidstva,
Ale uno jest to horší, než když těch spolků ne
bývalo. Kdyby každý jednotlivec plnil soukromě
příkaz lásky k bližnímu, nemusil byv k tomu býti
poháněn obrannými sdruženími Čím méně má
jednotlivec porozumění pro své povinnosti, tm
více nastává potřeba povzbuzení organisovaným
postupem. Ale ani to neprospívá, ponevadži přes
nejrůznější spolková nařízení chladne obětavý se
bezápor jednothvců a činí se mnohé věci, jen co
by se tormě vyhovělo,

A jská příčina teh> všeho? Že lidstvo pře.
stalo býti věrno spolku největšímu, nejhumáňněj
šímu a nejprospěšnějšímu, jímž jest církev svatá,
Ochladla chuť k sebezáporu církví přikazovanému,
bez něhož ani zde na světě společnost lidská
v míru a spokojenosti žíti nemůže. Spolek svaté
církve nesvolává svých věrných do míst požit
kářských, ale do kostelu, kde tak není veselo jako
v místnostech jiných; toť také příčina, proč se k
ní i členové spolků nejrůznějších obrácejí zády.
Až všickni lidé upřímné přilnou k tomuto vele
spolku Ježíšovu, až svatý řád neviditelnou hlavou
církve hlásaný budvu zachovávati, zajisté že to
bude znamenati pro blaho lidstva víc, než tisíce
spolkův a společků jiných.

Nechtěli jsme přítomným článkem nijak ublí
žiti spolkům v skotku pracovitým a prospěšným;
zvláště ne takovým lidem, kteří věnují obětavě
každou prázdnou chvilku k podpoře zdárných,
bohumilých spolkových snah.

Když již cit povinnosti k Bohu i bližnímu
rychle chladne, účinně probauzejme spáče aspoň
či-ností spolkovou. A když již spolek chceme za
ložiti, nezakládejme spolek malicherný, zbytečný,
ale spolek vážný, pracovitý, obecnému blabu uži
tečný. A přijímejme do něho za členy jen muže
dobré a pevné vůle, neboť jen z pevných, tvrdých
kvádrů lze postaviti budovu mohutnou a nezdolnou.Be

líků proti Římu nemůžo nésti ovoce dobré.
Konfesse tato jest sice početně slabou v Če
cbách, ale výborně organisovanou jednot«ou,
která více může, nežli rozptýlený zástup ne
uvědomělých jedinců. Protestanté čeští dovedli
zmocniti se vlivu v Čechách, neboť získali pro
sebe veřejný tisk a českou intelligenci. jíž svě
řena výchova mládeže. Většina professorů a
učitelů jest ve vleku prof. Masaryka. Většina

leč rozkvět protestantské politiky ve středu
věku. Právě ti, kteří tvoří veřejné mínění v Če
chách a kteří rozbodují o smýšlení příští ge
nerace, jsou ve vleku protestantských nená
vistných tradic. V tom vězí veliké nebezpečí
oruchy národního charakteru. Vesvětovládním
mu zajati pedag-gové tajně otravovali zhoub

nou uaukou syny svých pánů a tak přivedli
v ssutiny pyšné toto město, které hylo jinak
útokům zřejmých nepřátel nepřístupno. Jak to
dopadne jednou v Čechách, lze si na prstech
vypočísti. Historie se sice neopakuje, ale stejné
příčiny mívají stejné následky. Za pár let bu
deme tak otrávení pozvolnými dávkami prote
stantské žluče vůči katolicismu, že budeme 0
závod spílati své víte s evangelickými rodáky,
kteří v této naší zaslepenosti naleznou nejlepší
útěchu pro svou nenávist ku papežencům Ne
chceme snad touto úvahou o význarnu výroku
pastorského vyvolávati nějaký vyhlazovací boj
proti evaugelickým rodákům, ale chceme jen
upozorniti, že ani zdánlivě nepatrnou jednotku
protestantskou nesmíme pouštěti ze zřetelo,
protože řídí se jinou morálkou nežli křesťanský
lid. Nechme protestanty české v jejich pře
svědčení, ale nedejme si své přesvědčení jimi
otravovati. :

Politický přehled,
Pan ministepresident dr. Kórher mne si teď

jistě spokojeně ruce. Po obstrukci ve sněmovně
ani památky; poslanci sami nutí vládu, aby jejich
jednaní blahosklonně postporovala a. možno li,
zkratila, Nejvyznačněji jeví se tento shon po práci
u Mlodočechů, kteří najednou podporují rychle
vyřízení vládních předloh, jako zákona proti rayo
novaní cukrovky, projevováním přání, aby se před
loby s pominutím prvního čtení rychle odkazovaly
výborům. Takovým žádostem ovšem vláda pře
ochotně vyhoví,

Dne 10. března došlo k prvnímu čtení stát.
ního rozpočtu na letošní rok. Že se tak stalo,
mají zajisté zásluhu Mladočeší kteří všecky své
pilné návrhy prý na prospěch rozpoctu poodložili,
ač svého času do světa trouhili, při rozpočtu že
vláda uvidí, jakym. jsou oni mocným činitelem.
Poznali pani, že ve sněmovních výborech při dobré
vůli a obezřelosti daleko vice se dokaže, než pla
nemi řečmi sněmovními, či byla jim slíbena zase
nějaká pokroutka, jejíž sladkosti se už nemohou
dočkati? — Rozruch při rozpočtech dřívejších ten
tam.

Dne 10. t. m sešel se t-ké užší komitét zvo
lený vyborem pro změnu jednacího řadu sněmov
ního. Dobře tu píše polský list «N, Reforma«, že
jednací řád neuzdraví rakouského pariamentu, neboť
choroba tkví mimo zdi sněmovní, v organisaci
státu. Dokud se tato v duchu decentralisticcém
ne-mění, dokud poměry národnostní ve státe ne
budou uspořádány a zemím neposkytne se samo
správa v širokém smyslu slova, dotud parlament
nepřestane byti jevištém zápasů o práva národní,
jež jim ústavou byla slíbena, ale dosud nedána.

Proti branné předloze v Uhrách pracuje se
už na ulici. Strana neodvislosti svolala do Buda
pešti na den 8. března tábor svých přívrženců.
Ale socialisti počtem četnější obsadili místo k tá
boru určené, načež Košutovci pole opustili tropíce
po ulicích velké výtržnosti; u mnohých budov
vytloukli okna a zpívali revoluční písně, Dle všeho
Maďaři neustanou, až dosáhnou svého účele.

Pruská vláda zase na jiném místě vystupuje
proti Polákům. V Poznaňsku totiž jest asi 300
železničních úředníků, rodilých to Poláků, nebo
mírných Němců, kteří se oženili s Polkami. Tito
úředníci se svými rodinami budou nyní přesazení
do Porýnska a Hanoverska; na jejich místo do
stanou se pouze ti, kdož slíbí, že budou mluviti
jen německy a svobodní že si nevezmou Polky
za manželky. To je vyšší zářící kultural

Hnutí povstalecké v Makedcnii roste. Čety
povstalecké objevují se již nyní na všech místech
Makedonie současně V Srbsku připravují se už
pro případ mobilisace. — Vlastní poslové sultánovi
podněcují mohamedánské Albance k bouřlivým
protestům proti opravám.

Z činnosti katol. spolků.
Z Přelouče. Měsíčníachůse pořádaná dne

9. t. m. se vydařila znamenitě. Spolková místnost
byla naplněna do posledního místečka; k vyslechnutí
osnámené přednášky ae sešli posluchačii ze vzdále
ných obcích. Schůsí zabájil vldp. předseda Fr. Hajsler
spolkovým pozdravem a věnoval vřelou vzpomí.ka

jubileu av. Otce; na to promluvil stračně, ale jadrně
o záslabách sosnulého otce národa Fr. Lad. Riegra,
Po přečtení zprávy jednatelské uděleno slovo vp. J.
Sabulovi z Hradce Králové. Řečník přesvědčivým:dů
vody dokázal, že přátelský poměr Čechů k Říma nesl
pro nás rozhodně ovuce utěšené. Čím byl Rím moc
nější a čím více jsme ho byli poslušni, tím lépe pro
spíval věsstranný pokrok v Čechách. Stručné vyložil
též, že odpad od Římu oloupil naš: zemi o veliké
kulturní vymoženosti. Přednáška sledována až du
konce s napjatou pozorností Pak se rozproadila delší
čilá debata ve emáru skončené přednášky. | Nálada,
v jaké ve brzy po té jednotáří k domovům rozcházeli,
byla v skatka povznešená. :

Z Týniště. Křesťansko- soc. lidovýspolek
náš pořádá v neděli dne 15. března schůzi na oslava
2bletého | pontifikátu sv. Otce Lva XII, při níž pro
mlaví dp Kar. Dvuřak, místní kaplan.

Z Čáslavě. Dne 8 března t. r. konala zdejší
odbočka „Všeodborového slružení křest. dělnictva“
ustavující valnou bromadu, ku které byl delegován
starosta p. Josef Urban z Hradce Králové. 44 před
sedu zvulen p. Josef Tomášek, pokladníkem dp. kaplan
Ot Semerád, zupisovatelem p. Kar. Tlarnka, přísedícím
výbor p. K. Sochr, cihl. mstr. Po volbé nasledovala
přednáška p. J. Urbana „O účelu, potřebě a výhodách
Všeodborového udružení “ | Vývody p. přednášejícího
byly pozorně sledovány a často dán souhlas na jevo,
Schůze byla četné navštívena jak členstvem, tak pp.
Členy křesť. sociálního vzdělavacího spolku „Práce.“
Další práci „Zduř Bůh!“

Z Kutné Hory. Zlejší odbočka Všsodbor.
sdružení kře£. dátnictva konala v neděli dne Mt. rm,
svou druhou členskou schůzi. Po zahájení schůze
věnována vzpomínka nezapomenntelnéma šlevhetnému
otci národa, Dru. Fr. Lad. Riegrovi. Nato pramluvil
dp. Milo Záruba ze Zeliva o tbermatu: „Jak vi křosť,
nociálové| představují lidskou společnost,“ Schůze
byla člony, jichž čítá odbočka 83, a bosty jimi ave
denými četné navštívena a přednáška oblíbeného p.
řečníka, jenž dovede ve věcné řeči své porluchače i
pobaviti. s pozorností vyslechnuta. Další činnosti od
bočky „Zdař Buh!“

Z Hlinska. Kat. Jednota „Svornost“pořádala
due 8. t. m. spolkovou přednášku. při kteréž pro
mluvil vlp. Aut Vobejda „U Janu Husovi“ — Vlp.
řečník vylíčiv dobu před Husein, zvláště poměry v církvi,
přešel pak k Husovi sarnému a nastínv krátce život
jeho, vyvrátil bludné učení Husovo a dokazal, že ny
nější oslavování Husa není nic jiného, nežli umělým
způsobem vyvolaný boj proti naboženství. Žel, že
nebyla přednáška tato tak Četné navštivena, jak toho
pro svůj poučný význam zasluhovala. Doufáme však,
že při předníšce, která dna 15. t. m. pořádána bude
a ku které zasítů k uam vlp. Jiří Sahula z Hradce
Kral., by promluvil „O zlaté době národa českého“,
bude účastenství daleko větší, J. K. 3.

Zprávy místní a z kraje.
Diecésnídoputace u Jeho Biskupské

Milosti nového nejdůstojnejšího Vrch
niho Pastýře. Po návratu nové jmenovanéhonej
důstojnéjšíno biskupa. Kralovéhradevkého pl. t. pana
Dra Josefa Doubravy z Vídně, kdo s ním byl od Jeho
Excellence apoštolského nuneta u přítomnosti dvou
svédků přelsovzat tak zvaný informační proces, ode
brala se odtud dne 9 t. m čtyřčlenná depautace zá
ležející z kapitulárního vikáfe, kanovníka seniora,
rektora. ktěžského „semináře a vikáře venkovského
okresu královéhradeckého do Prahy, ny jmenem die
cóésenového Vrchního Pastýře co nejslušuvjí pozdra
vila a Jemu nejvrouenější blahopřání přednesla. Ka
P'tulární vikář vzdav Jeho Biskupské Milosti díky za
první blahovolně drecéci poslaný pozdrav, který se po
širém biskopství Ordinariatním Listem rozšiřuje, ubez
pečil, že všickní věrní diecésaní budou se rádi za svého
biskupa modlívati, aby mu jbo a břímě, jež P+n Bůh
na jaho bedra skládá, bylo vždy co možná sladkým
a lohkým; pronesl též touhu, aby z milosti Boží šes
tému biskupu z Pražské metropolitní kapituly do
Hradce přicházejícímu vedlo se zde tak dobře, jako
pátému odtamtud přišedšímo, kterýž iKarel Borro
mej-ký Hanl) zde do-áhl věku př-8 14 roků a bisku
poval přes 42 let, a byl při tom témář ustavičně zdráv
a naskrze šťasten i upokojen. | Posléze přednesena
prosba, aby Biskupská Milost tu lásku a přizeň, kterou
ovým prvním listem diecési slíbila, ba již i dokázala,
na celou budoucnost veškerým diecésanům otvovsky
věnovala, zučež tito dudoa hledsti, seč síly stačí, či
niti se jí vždycky hodnými. —| Nejdůstojnější Pán
Biskap u velikém pohnutí mysli i srdce co nejpřívěti
věji poděkoval, a při vzkazování opětného nejsrdeč
nějšího pozdravu nelíčená ne vyjádřil, že za pomoci
Boží všechny síly svého duchai těla diecési sobě avě
řené ochotuě obátovati bude; přijal pak od kanovníka
seniora jako řiditele konssstorní kanceláře diecésní di
rektář i katalog, s každým členem depatace velmi
vlídně pohovořil, a s úpřímným výkladem, že, poně
vadž se věc ještě u Svatého Orce v Římě zdrží, ne
bude do blížících se svátků velikonočních na biskopstcf
posvěcen a tudíž takó k nám na ty svátky ještá ne
zavítá, deputaci co nejlaskavěji propustil, ba i po
malé chvíli ji ještě v klášteře Otců Redemptoristů
uvou vrácnou návětěvoa potěšil. Zdař Bůb — na
manobá, přemnobá léta! —

Zprávy dlecésmí. Ustanovení jsou:
p. Jindřich Kaczej. farář Laužovský, za faráře do

Žacléře, p. Jos. Svoboda, farář Chřenovický, za faráře
do Bondanče, p. Jos. Unger, exposita v Libřicích, za
faráře do Kbel (Baděj. diec.), p. Jos. Dítě za admi
nistratora v Lanžově, p. Josef Klement, administrator,
sa koop. v Žacléři, p. Jan Adamec, kaplan Jesenický,
se proz. koop. do Ždánic, p. Josef Dudek, kaplan Mo
rašický, sa kaplana do Sebranic, p. Frant. Zrzavecký,
koop. v Ranné, za kapl. do Morašic. Uprásdněná
míste: Lanžov, fara, patr. kněžny Bosy Croy od 24.



února, Chřenovice, f+ra, patron. ústava šlechtičen na
bradě Pražském od 27. února b. r.

„Národní Listy“ proti Borromeoum.
Bývalý všemocný list německé rodiny stárne a proto
často přemýšlí v mravní zodpovědnosti každého jed
notlivce, ač by ve na sobe mél nejdříve obrátiti. Při
nedávné sobevraždě 16letého chovance Rorromea při
psaly „Národní Listy“ nerozvážný tento čín k vině
Ústava, jenž „prý otravuje mladé duše, sebnané bídou,
od záminkou dobrodiní“. Nebademe se vůbec pfíti,

kdo více stadentů pokazil, sdaž „Národní Listy“
aneb hradecké „Borromeaum“, protože o tom jest úsu
dek veřejuvsti již ustálen. Poukážeme jenom k darem
néma charaktera tohoto žarnala, jeně i mrtvol do
vede pro sebe vykořistiti. Zoufalý jinoch nebyl vůbec
bídou do ústava vebnán, nýbrž pocházreje ze zámošné
rodiny o přijetí do ústavu se kám ucházel a také vý
chova ústavu k zoufalství jeho uepřispěla, neboť při

rvním projevu nespokojenosti byli by mu rodiče VAhledali byt jinde. Jeví se tedy útok „Národních Listů“
na církevní ústav zcela obyčejným zákeřnictvím, jež
u slašného listu nebývá obvyklou. Nemáme práva vtí
rati se do psycholugického stavu zoufalého studenta,
ale tolik jeet jisto, že ústav zrovna tak jest nevinen
na jeho smrti, jako zemuká správa, která neupravoje
strže vodní, aby de v nich nikdo nemohli utopiti.

K organisaci učitelstva. Nedávnood
byla se v našem okrese malá novinářská darvátka
při volbách do okresního výboru, protože kandidoval
do výboru též zástupce učitelstva, učitel Merkl z Pou
chova. Rolnictvo kandidatury nepřijalo, proto bylo při
zvláštní poradě učitelstva uvažováno, zdaž mají uči
telé i na dále zastávati funkce obecních tajemníků
atd. Jak jest známo, byly podobné úvaby dávno již
přetřánány, zda má učitelstvo zastévati úřad varha
níků a řiditelů kůrů ve chrámích. Nedivíme ve pranic,
že ue chce zbaviti učitelstvo při nynějším zlepšení

latu vedlejších elažeb, které je o Čas. připravují.
bude tím sice ačitelstva na vedlejších příjmech, ale

tomu hledí stav tento odpomoci vybudováním jiných
podpůrných fondů a ústavů V bradeckém okrese za
loženo bylo a do obchodaího rejstříku bylo dne 1.
ledna 1903 zapsáno úvěrní dražstvo váloženské a ne
omezenýmruče.ím pro ač:telstvo časkoslovanské. Druž
stvo čítá již 38 členů. Učitelstvo rozhodně prospěchu
svého stavu rozumí,

Kočovná umělecká výstava, sestavená
na podnět c. k. ministerstva kaltu a vyučování a umě
lecké rady, pod správou Průmyslového museu zdejšího,
otevřena jes! ud I.—21. března v slavnostní víni ob
chodní akademie. O sympatickou pozornost se zde hlásí
přední umělci Rakouska, Francie, Německa, Anglie,
Hollaodska a Španělska, Umělecké obrazy, vynikající
vesměs nad prostředvost, poskytují diváku pohled nej
pestřejší. Nejrůznější stoěry gemialních umělců XIX.
století vybízejí k vděčnému studiu, jsouce seřazeny
v ladných, účelných skapinách, Obrazy biblické a myt
hologické, reprodukce plastických děl střídají se s pro
stým: žánry, podobiznami, originálními obrazy bitev,
krajinomalbou atd. Zájem o tak nádhernou výstava
by mohl býti poněkud větší.

Nehoda. Vážná neboda, která r.obla si vy
ž.ádati i život, stihla dne 6. t. m. studajícího III. tř.
c k. vyšší realní školy F. Š. Ubíral se klidně a ji
nými studujícími odpoledne do školy. U chodníku stál
voják s koněm k jízuě osedlaným. Když se F. Š. při
blížil, ačkoliy dosti daleko, kůň vyhodil a udeřil jej
do hlavy. Štěstí, že rána svezla ne po klobouku, čímž
valné seslabena byla, takže v krátkém čase žák F.
Š. mohl do školy. Žádoucno, aby nikdy na místech
pro chodce, zvláště u škol, s koni se nestálo, a na
druhé straně, aby obecenstvo zbytečně se jim nepři
bližovalo. Nehoda studajícího F. S. budiž výstrahou.

Na dobytčí trh dne 10. t. m. přivsdeno
bylo do IIradce Králové: koní 374, krav 238, volů
64, býků 42, telat 23, kozy 3, celkem 744 kasů.
Příští dobytčí trh bude se konati dne 7. dubna 1993.

Ze Všeodb. sdružení křest. dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 7. březua 1903, v Hradci
Král. Přítomní: Urban, Jenšovský, Pochmon, Luštinec,
Andrlík, Lněnička, nábr. Lábus a taj. Polák.: Podpory
nemoc. uděleny: M. Čermná: Fr. Pavlíček za 7 dní
8 K, Fr. Sedláček za 7 dní 8 K. — Úpice: A. Ště
pánský za 14 dní 16 K, Jan Modrý za 7 dní 8 K,
Anna Dubová za 7 dní 8 K, Marie Hetflejšová za
7 dní G K. Za člena III. tř. přijat p Kalička Jan, ob
chodník v Rychnově n. Kn.

Regulem za $ Frant. Lad. Riegra.
Za duši zvěčněléhovelikána sloužil dne 11. t.m.09.hod.
vsdp. kapit. vikář Megr. Dr. Al. Frýdek slavné regaiem.
Přítomní byli členové kathodrální kapituly, míst.
rada Steinfeld 8 úřednictvem, velící generál šli. Karel
s deputací důstojnického sboru, městská rada, všichni
členové zastupitestva, dvorní rada Okenfus s úředníky
krajského soudu, státní návladní Matouš; dále jeme
viděli zdejší bohoslovce s představenstvem, depataci
gymnasia, reálky, obchodní školy, paedagogia, spolek
soukromých úředníků, hasičů, katolickou jednotu,
cyriliskou jednotu, doputaci obecných škol, Sokol,
vojenské vysloužilce, atd. Velkolepě se neslo prostor
nou kathedralon nádherné reguiom Ettovo; ješté více
uchvátila klassická sekvence Mozartova. P. regenschori
Wůnech i celý jeho sbor věnovali přednesu píli a
pozornost vakatka vzornou. Na všech atředních ústavech
súčasnilo se žactvo záduěních služeb Božích ve svých
kaplích. Obrovská účast na smutečních službách Božích
byla stkvělým svědectvím, če i v našem městě každý
s úctou a vděčností tatíčka Riegra vzpomíná. Lidé
všech povolání v dojemné svornosti dali výraz upřím
nému žalu.

„Beseda“ v Hradei Králové pořádá
v sobota 14. března t. r. večer na počest 50tých na
rozenin Jar. Vrchlického pro avé členy a jich hosty.
Laskavě účinkují: slečny B. Nepeřená, M. Petrofová,
Em. Scheinerová, F. Vocásková; pánové J. Nepeřený,
Dr. R. Urbánek. Začátek o půl 8. hod. večer.

Tamburaší. V Jednotě katol. toraryšův
královéhradeckých utvořil se sbor tamburašův. Dirigen

A

tem jest místopředseda jednoty, bývalý dirigent tam
burašův Chrasteckých, dp. Václav Gyurkovics. Dou
me tudíš, žejako chrastečtí, tak | hradečtí tamburaši
brsy se tek sdokonalí, aby pobavili p.t. obecenstvo.

Katroje objednány jsou od firmy T.Kovačič v Záfabě.

Z kroniky královéhradecké. Dne20.
února 1776. komisse, do níš povolání byli sástapcové
vojska i krajského úřadu, odhadovala (za příčinou
zřízení pevnosti) na Prašekém předměstí hospoda u
„černého koníčka“ a dal na pravo (proti kostelu sv.
Vetra) dvorec Hefertovský, pak čtyři místa v Zámostí.
Na to drubého dne (1. III.) odbadnut byl kostel sv.
Pavla na Střezině“ na podměstí Slezském. Od toho
dne přestalo pohřbívání při tomto kostele a nový
břbitov byl na Poachově vykázán. Mimo přednější
měšťany, jeně se posavad u sv. Docha pochovávali,
pohřbíváni ostatof u sw. Petra na Pražském podměstí;
z Malšovy Lhoty, z Malšovic a Zámostí k sv. Janu
na vinici, (a sv. Antonína na Novém Hradci posud
hřbitova nebylo); s Raska, Piletic, ze Slatiny a Svi
nar své mrtvé až do Lochenic ku pohřbu donášeti neb
dovážeti museli. (Dle Fr. Švendy). — Dne z. března
1776.narodil se Josef Rautenkranz, kterýzemřel
jako farář v Sedlici r. 1818. Napsal 11 spieů větším
dílem obsahu náboženského a mnoho českých básní,
které v „Hlasateli“ a jiných časopisech uveřejnil. —
Dne 8. m. března 1656. prodala Anna Ensobie hra
běnka z Harracha, roz. svobodná paní ze Svanberka,
své dědičné panství Chrast, rytířeké sídlo Ouřetice
se vsí Drakačovicemi a Zásadím, jakož i ves Chlum
a Vortovou se všemi náležitostmi Jeho Eminenci kar
dinálu z Harrachu, kofžeti arcibiskapu Pražekóma za
80.000 zl. rýnsk. pro nové biskapství Královéhradecké.
Na sammu trhovoa bylo hned při smlouvě 60.000 zl.
uloženo, zbytek pak splácen v ročních lhůtách po
10.000 zl. i s prošlými úroky vždy o sv. Havle. Svěd
kové trhu podepsání jsou: Haxoil. Valentin hrabě
Martinic a Ferdinand Vilém hrabě Slavata z Chlumu
a Košumberka.

Počasí v měsíc! březmu. Na počátku
měsíce p. (704. bylo několik mrazů, od 16. až do
28. trvala mlha, toho dne ee blýskalo a hřmělo— R,
1706 Na začátku měsíce napadlo hodně sněhu, při
čemž dne 2. a 8. byly veliké vánice, od 6.—18. mrzlo,
tak že Labea OrlicenHradceKrálovézamrzly;draná
zima trvala až do 27. Na velký pátek (26.', na bílou
sobota i na velkou neděli byly opět veliké vánice,
28. «lunečno, pag následovaly pohodlné dny. — A.
1797 Od počátku března zima počala, 18. byl „po
prašek“ — celou zimu snéhu nebylo — načsž až do
12. dubna mrzlo. — fi. 1708. Do 9. „znamenitější“
mrazy, 10 a !1. (jarmark v Hradci Král) déšť, že i
sníh druhého due roztál, 25. trochu mráz „přitužil“
a zase deště následovaly aždo 5. dabna. — R.1800.
Březen toho roku s mrazy dodržel, byly však dni
jasné a teplejší, čímž se sníh pomalu ztratil. (Ze
Švendy.)

NaSanatorium vJanských Lázních
přispěli vdpp.: Vojt. Kouba, b. notář, farář v Souticích
6 koran, J. Král, kaplan v Sachdole 5 korun, Josef
Teplý, katecheta v Kutné Hoře 6 uoran, Jindř Kolář,
kaplan v Nechanicích 7 korun 20 hal., Aug. Žďárský,
farář ve Smrčné 6koran 70 hal., Frant. Vacek, ka
techeta v Kostelci n. Orl 67 koran, Karel Kuhn,
farář v Liberku 5 koran, J. Vlacb, b. vikář v Laži
29 korun 60 hal., Jos. Hlavsa, farář v Nechanicích
29 korun, J Brukner, kaplan v L. Týnci 6 koran,
Anonymas farář 10 koran, Vince.Novotný, č. kanovník,
b. vikář, děkan v Dolní Krupé 20 koran, Anonymus
L. 34 korun, 6(0 hal., Ed. Kasal, administrator ve
Vamberka 29 korun, Jindř. Dudek, farář v Mladočově
32 kornn, Jos. Vaněček, kaplan v Mikulovicích 20kurau,
VI. Žid, zám. kaplan v Zohašicích 3 koruny, Josef
Vomočil, farář na Nové Pace 50 korun. Srdečné vzdává
díky a o další příspěvky prosí kapitulární konsistorinm
v Hradci Kráiové,

Z Černilova. (Sv. Missie). Dne 26. února
na popeleční středu dočkali jeme se toho, nač tak
velice jsme se těšili e připravovali, totiž 6v. migsie,
kterou toho dne u nás začali vldp. otcové Redempto
risté z Prahy: P. Bernardin Čáka, P. Tomáš Zapletal
a P. Bohumil Matějů a kteráž potrvala až do 7.
března. Těžko věru vypsati a vylíčiti, co krásných a
dojemných okamžiků zažili jsme v době av. této missie.
Říká se, že mnobdy v novinách se píše více než jest
pravda, ale případ ten u nás v Černilově věru není.
Nechť dosvědčí to ty nepřehledné zástupy katolíků,
kteří tak horlivě av. missie se zúčastnili a veřejně
osvědčovali svou sv. víru katolickou, nechť pravdu
toho dokáží i mnozí „také katolíci“ — Bohu díky
ještě že by je na prstech spočítal, kteří vztekem a
záští jen eršeli. Ano av. missie u nás stala se pře
krásným ovocem na pevném a mohutném stromu ka
tolického života, který u nás hluboké zapustil kořeny
a odolá již všem bouřem několika malomocných lidiček,
kteří neradi by byli považováni za tmáře a klerikály.
Vidpp. missionáři mohou věru býti hrdi, pohlédnon-li
na to, že příchod jejich k nám marným nebyl. —
Účastenství při každém kázání, ovičení dle stavů,
bylo takové, že prostorný chrám Páně nestačil, a
měli-li všichni elyňeti, muselo ee kázati venku. Ke
stola Páně přistoupilo 2300 duší kromě školní mlá
deže — A jak velkolepé byly to slavnosti miusionární:
slavnost odprosu Nejsv. Sr. Olt, které se zúčastnil
i vidp. prelát Antonín Suchánek s pány bohoalovci
z Hradce Králové, dále slavnost Marianská, svěcení
sv. kříže a průvod s Nejav. Sv. Olt. Slavnosti těchto
zúčastnilo ve pokaždé na pět tisíc lidí. — Zvláště
pak průvod při svěcení ev. kříže a s Nejev. Sv. Olt.,
jehož se zúčastnila katol. jednota s praporem a hnd
bou, byl tak ohromný a úchratný, že všichni so slzami
v očích vyznávali: něco takového ještě Černilov ne
viděl. Ano, to bylo veřejné a slavnostní se přihlášení
k Ježíši Kristu a jeho ov. církvi zvláště se strany
mládenců a mužů, to bylo něco podobného, jako když
Kristus Pán prostřed jásajícího lida slavnostně vjížděl
do Jeraealéma. Neš- každá i ta nejkrásnější slavnost
má svůj konec, a tak také my ani jsme ve nenadáli
a maeili jeme se loučiti. Loučení bylo bolestné, již
v pátek večer při posledním kázání: a když místní

vldp. děkan Jan Fr. Seidl děkoval vidpp. míseionářům
sa jejich obětavost, propukli váiobní přítomní v pláč.
Ještě vsobota ráno přišli všichni účastníci sv. missie,
aby se rozloučili u vldpp. missionáři. V průvodu,
který zahájila katolická jednota s praporem a badbou,
vyprovázeli jeme vldpp. missionáře za obec, ano mnosí
až ne hradecké nádraší a s úst všech vděčně se ozý
valo: „Zaplať Pán Bůh.“ Ano zaplať Vám Pén Bůh
za všecko, vldpp. otcové Bedemptoristé, tak my všicbní
dobří katolíci černilovětí voláme sa vámi. Slibujeme
Vám, še budeme katolíky dobrými a rozbodnými.

Český vymález. Pana Matskéma,chemikovi
cukrovaru v Syrovátce u Hradce Králové, podařilo se
vynalésti sirnou lázeň vůně lesního jehličí. Oaantita
tivné složení sirné lázně této jest totéž, jako sirných
lázní Pišťanských. Pan Matsko však odstranil nepří

jemný zápach sírovodikoví, nahradiv ho jmenovanoavůaí. Dav si vynález svůj patentovati, vstoupil pan
Ma'zko ve spojení v Čechéch s p. J. Veselým, maji
telem rašelinných lásní v Bohdánči a v Německa
s akciovou společností ve Wechelde a z+řízaje v obou
tmístechtovárny na výrobu praeparátu svého. Ponóvadě
pak továrna v Bobdánči co nejdříve počne pracovati,
bude možno tamtéž již počátkem letošní saisony lá
veňským hostům užívati sirných lázní vůně jehličí.
Kdo zná nepřijemuost lázní sirných z odporaého jich
sápachu, dovede oceniti vynález p. Matzkého a masí
přáti podniku tomu zdara co největšího.

Z Dobřenle. V neděli při službách Božích
poukázav na poctivost, pevnost i pevné náboženské
přesvědčení zesnulého otce Riegra, ohlásil dp. farářza
něho na středa zpívané Reguiem, abychom svou lásku
a vděčnost i po smrti ma projevili. Ač počasí bylo
nepříznivo, přišlo se za T vůdce národa hojnost cti
telův jeho, mezi nimi i školní mládeš a pp. učiteli
pomodlit. Bůh mu dej radost věčnou a národu za něj
náhradu !

Z Radimě a Jičíma. Farní chrám Páně
ov. Jiří v Radimi volá jiš dlouhá léta po důkladné
vnitřní opravě. Příchodem nového faráře dp. Jana
Groba učiněny potřebné kroky, aby velenutná oprava
byla uskutečněna. Slavný patronátní úřad J. Jasnosti
knížete Karla z Traattmanedorffů a nevšsdní ochotou
nákladem záduaší kostela provede následující: Hlavní
oltář celý nový; varhany z děk. chráma Páně Jičín
ského budou sem přeneseny a důkladně opraveny,
k čemaž i kůr hlavní přiměřeně bade přispůsoben.
Chrám Páně bude celý malován v presbytáři i v lodi
a to nákladem dosti značným. Náklad na malbu hrazen
bade z dobrovolných sbírek, které dp. farářem po
farnosti naší byly konány a k nimž farníci všech tříd
a stavů s nevšední ochotou a s příkladnou obětavostí
přispěli. K tomu účeli věnovali osadníci: v Radimi
443 K 34 h, v Stodňanech 346 K 40 h, v Dřevenici
z Dolánkůch 267 K, v Tažíně a Podbáji 191 K 20 b,
v Soběrazi 136 K 40 h, ve Lháni 76 K6. h, společný
dar 30 K, celkem 1488 K 94 h. Ve prospěch malby
chrámu Páně pořádána též divadelní představení a
odvedli: sl. ochotníci v Radimi 22 K, v Soběrazi 1?
K, I sbor dobr. hasičů v Radimi 52 K, celkem 71 K;
v Dřevenici sl. čten. beseda divadelní představení
k témaž šlechetnému účeli připravuje. [ četní rodáci
z farnosti Radimské v cizině rozptýlení ochotně při
spěli značnými obnosy: P. T. vdpp. Boh. Neumann,
bisk. notář. c. k. gymu. professor v Něm. Brodě 100
K, převor Šťovíček v Mladé Boleslavi 10 K, Jan Vík,
katech. a zámecký kaplan v Smiřicích 15 K, Josef
Sedláček, děkan v Solopiskách 20 K, Jan Kaska, děkan
v Kuklenách 20 K, Václav Strnad, děkan v Karli 25
K, Josef Valenta, kaplan ve Vrecích 20 K, Jindřich
Kolář, kaplan v Nechanicích 10 K, slovatný pán Jan
Luňák, doktor dilos. a universitní profeasor v Oděsse
v Rasku 60 K, MUDr. Václav Vindyš z Plavů 20 K,
rod Strakův z Jablonce n N. 10 K, Alois Frýba, říd.
učite! ve Volanicích s rodinou 30 K, c. a k. setník
Jirásko v Kutné Hoře 10 K, pí. M. Dlouhá, soukrom
nice v Žel. Brodě 20 K, pí. Frant Dolaneká, choť c.
a k. vojen. lékárníka v Pešti 30 K, pí. Schimanová
v Benešově 10 K, důchodní Fr. Herz) v. v. v Budňa
nech 2 K, odkaz + pí. Kat. Parmové z Tažína 90 K.
Nejmenovaný dobrodinec z Radimě složil 250 K. Všem
těmto dobrodincům a příznivcům našeho farního
chrámu Páně platí naše vrojcí „Zaplst Pán Bůh“
Našemu díla „Zdař Bůbl“

Výstava čes. severovýchodu v He
řicích má bez odporu veliký význam a důlešitost,
což všeobecně se uznává. Mimo cíle výstavami obecně
sledované má výstava tato i cíle eminentně ná
rodní: Dokázati, že české obyvatelstvo v azavíraném
území není živlem pouze fluktujícím, atěhovaným, ale
Že jsou to dovední živnostníci a řemeslníci, — deká
zali, že požadavek rozdělení obchodní komory v Li
berci a zřízení nové české komory v Hradci Králové
je přesně odůvodněný, oprávněný a nutný. Za tím
účelem uspořádána bude výstava Čes. aeverovýchoda
v Hoficích ve velikém, na krajinských výstavách dosnd
nebývalém slohu. Pořadatelstvo výstavy, město, okres,
a j. interresovaní Činitelé učiní vše možné, aby vý
stava nojen po stránce věcné, ale i po stránce vnější
byla důležitosti a významu svému přiměřena.

Východočeská výstava v Pardubi
cích 1903. V neděli dne 22. února t. r. konala
se v Pardubicích ve dvoraně měšťanské besedy schůze
důvěrníků výstavy a byla nejen velmi četně navětí
vena, ale byla i neobyčejnó významnou tím, že četní
přítomní zástapcové téměř všech měst východočeských
vyslovili upřímný soublas « myšlenkou, programem i
rozměrem výstavním a této všemošnou podpora i
účastenství přislíbili. — Odbor stavební vypsal kon
kurs na badovu pro stálou výstava bospodářskou,
otevřené kůlny pro stroje, hadební pavillon a více
menších budor, nač páni podnikatelé svlášť se apo
zorňují — Umělecká výstava, V době nynější,
kdy tolik se mlaví o popularisaci Uměn, v tento
vhodný čas připraví výstavní výbor příležitost, že
popřáno bude nadšeným ctitelům umění, širšímu obe
cenatvu a mládeži pokochati se výtvory nejpřednějších
našich umělců výtvarných, kteří slíbili jiš arčitě vý
stavu obeslati. Týž odborpřipraví též exposici foto
grafůr — amatenrů. — Na schůsi učitelů okreka
rosického usneseno a přítomným občanstvom nadšeně



ijato, -aby jednotlivé obce v lerainu od Kuačtické
or k Pardabicům až po Bohdaneč pořádalyna vý
stavé -lidové slavoosti. — Sjezdový odbor výstavy
uspesl se uspořádatí S srpna t. r. manifestační
ojezd všech podpůrných a hnmanních spolků na českém
východě. Žádejí se proto jmenované spolky, aby svoje

y oznámily: Jos. Koneifloví, předsedovi „Reme
slnické jednoty“ v Pardabicích. —

Ze Skuhrova. Projev úcty k památcesvěč
nělého velikána vlastence Riegra učiněn ve Skabrově
u Solnice zaeláním telegramu od tamní „čtenářské
besedy“: „Nad úmrtím velikého vlastence, čestného
občana zdejší obce Dra. Frant. Ladislava Riegra, pro
jevuje svou nejblabší soustrast „čt. beseda“! Ve středu
pak dne 11. t. m. bylo obětováno zpívané rekviem za
spásu duše zvěčnělého na podněttéže besedy. Súčastnili
se ubor učitelský s mládeží školní, zástupcové obcí,
spolků zdejších a dosti četný počet zbožných osadníků
s fernosti skuhroveké, Členové „čtenářské besedy“
sapěli jímavé rekviem. Tak i podborská naše dědínka
podala důkaz, jak velice váší si náš lid velikých
sáslab R'egrových o národ veškerý a o tu naši milou
zemi českou!

Z Krcehieb u Čáslavě. Vzácnoua řídkou
elavnost konali jeme dne 4. a 5. t. m., památku zlaté
svatby jasných manželů Karla knížete ze Schwarsen
berga s jasné choti jeho Vileminy, roz. kněžny z Oet
tingen- Wallerstein. Odpoledne ve utředu zavlály pra
pory v barvách knížecích a národních s budovy farní,
s bytu nájemce knížecího dvora p. Frant. Výborného,
kníž. zabradníka p. J. Šrutta a se zámku; u večar
pak o půl 7. bodině zaplála okna jasem a září ve farní
budově a v byta kbníš.zahradníka. O olavnosti samé
konány slavné alažby Boží, jimž obcovali nájemce

- knížecího dvora p. Frant. Výborný, knížecí zahradník
p. J- Šrutt, četné věřících jakož i převalná čásť děl
ného lidu p. nájemce a z knížecí školky. Pomodlili
jsme ae zbožně po ukončených službách Božích, aby
nebeský Pán žehnati ráčil jasným jubilantům zdravím,
dlouhým panováním a blahem časným i věčným!

Z Lanškromna. (Pohřeb). V pondělídne
9. t. m. konal se zde slavný pohřeb pana Vojtěcha
Kó'bla šlechtice z (Geysinga, syna zdejšího pana
vrchního správce knížecího Liechtenšteinského panství.
Týž zesnul ve čtvrtek dne 5. t m. v mladistvém věku,
stár jea teprve 27 let, pu těžké operaci na klinice
Vídeňské. Zeennlý převezen do Lanškrouna a rakev
s pozůstatky jeho vystavena na květinami skvostně
ozdobeném katafalku ve zdejším děkanském chrámu
Páně. O 4 hodině odpolední započal slavný pohřeb,
jehož se zúčastnilo 18 duchovních knížecího Lichten
Šteinského patronátu, pp. úředníci patronátní, úředníci
c. k. okresního hejtmanství, c. k. okres. soudu, c. k.
berního úřada atd., rovněž slavná městská rada, c. k.
školní inspektor atd. a neačíslně mnoho účastníků
z blízka i z dálí. Po skončených obřadech v kostele
ubíral se kondukt na nový městský hřbitov. Týž
vedl nejdp. vikář Fr. Krihl z Dobrouče, za aseistence
městského duchovenstva. Na hřbitově zapěli duchovní
žalm „Lauda anima mea Domioam“ a rakev s pozů
statky zesnulého vložena do vlastní hrobky vedle
rakve jeho bratra, který rovněž před lety v mladistvém
věka na věčnost ae odebral. — V úterý dne 10. t.
m. celebroval zdejší vdp. děkan Fr. Michalitechke za
assistence zdejších duchovních za spásu zesnulého
slavné zpívané „Reguiem.“

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
únor 1903 vloženo K 135.286-10, vybráno K 102.100-95,
zůstatek K 1,463 29699, Půjčeno K 44.195:50, apla
ceno K 46.002-36, zůstutek K 1,192 665'05, Počet
účtů 2.419, pokladní obrat K 474.726*91, záruční fondy
K 107.63029. - Duem 5!. prosince 190: bylo v zá

. vodních podílech K 60.675:14. (proti loňsku o K
3.478'43 více), vkladů K 1,405.41444 (proti loňska o
K 60.593'01 více, půjček směnečných K 312.16305,

„bypotečních K 877.765-71, pokladní obrat K 8,214,455-07,

Různé zprávy.
Odkaz národu. Dr. Fr. Lad. Riegerukázal,

jak ušlechtilou byla duše jeho v lásce k národu
českému. Národní dar 200000 K, jenž mu byl u pří
ležitosti 70tých narozenin r. 1888 věnován, odkázal
úplně národu českému. 164.000 K odkázal spolku
Svatobor, aby z úroků udílel ročně na den jeho
úmrtí podpory nebo odměny osobám, jimiž by se
v každé době dle počasných potřeb národu a dle po
měrů doby nejvíce posloužilo všestrannému zvelebení
jeho, jako ozvěty, cti a blaha. Rovněž mobou se z to
oto fondu, k němuž, jak sobě přeje a doufá, i jiní

národovci přispějí, věnovati prostředky ke kulturnímu
i bospodářskému povznesení příslošníků našeho národa
ve krajinách národně smíšených, jekož i všade tam,
kde vzdělanost obecná pro nepříznivé poměry méně
pokročila anebo pro utiskování národnostní vzniknouti
nemůže a vydáváním apisů a Česopisů jim prospěš
ných, ovšem českých, šířením českých knih, zakládá
ním škol a knihoven českých, udílením stipendií pro
mládež a prostředky podobnými. 60.000 K odkázal
k tomu cíli, aby s tohoto odkazu tisíc koran vždy po
3 letech bylo udělováno jako odměna za nejšlechet
nější skutek vlastenecký neb národní, aneb za vý
tečný čin obětavosti, hrdinného eabezapření, křesťan
ské lásky, nebo lidumilství, vykonaný ve tříletí právě
minulém některým příslušníkemnároda českého.— Po
vinnost tento odkaz prováděti dle vůle zvěčnélého
patří hlavně „Sratobora“, podpůrnéma to spolku čes.
spisovatelů a „České akademii věd a umění.“ K bmot
nému tomuto odkazu přidružil šlechetný vlastenec
radu nad zlato ©vzácnější, jejíš plněním národ
český stal by se šťastným a vzácným. — „Ná
rodu mému pak přeji z té duše, aby sebe sama
nikdy neopouštěl v malomyslnoati, ani nezpyšněl v do
mýšlivosti; radím jemu, aby sice trval na svém právu
jasně a nestranně poznaném, ale aby se nikdy nedal
ovésti vášní ke křivdění komu jinému, přeji mu, aby,

- dbaje všdy jen rady možů vo všem čestných a skutky

vlasteneckými osvědčených, nedbal na slova zvočná a
bovla jalová, jeho samolibosti lichotící, jakáš proná
šejí často lidé nezralí, mravnosti pochybné, anebo
eobcové, zisku, populárnosti a moci politické šádo
stiví; radím mu, aby důvěřoval hlavně vlastní síle —
ovšem správně oceněné, aby nepřeceňoval sil svých a
nepouštěl se do podniků pošetilých, samo bytí jeho
obrožojících, jsa toho všdy pamětliv, že jen poctivou
prací duševní i hmotnou, a i tu jen postupně síce,
ale bezpečně založí si lepší badoucnoat. Přeji si dále,
sby národ můj nikdy nesponštěl re snah idealních,
křesťanských, věčných to pravidel cti, práva a lid
skosti, aby předevšímnikdy we nespouštěl požadavků
práva, aniž klonilse k násilí, byt by okamžité opou
štění spravedlnosti slibovalo obvilkový úspěch, jas
toho pamětliv, že obecná mesinárodní úcta před
právem je nejpovnější ohradou národů, zvláště národů
malých, jimž je zvláště nebezpečnovyjíti z této bradby
a vydatí se na vratkou půdu moci, Čili práva eilněj
šího. Konečně si přeji, aby národ můj dusil v sobě
všemožně břích závisti, u nás bobužel dosti častý.
Tento ohavný hřích, jenž ani samémahříšníku ne
prospívá, nýbrž jej otravuje, břích, jenž dusí vznik s
vzlet člověka, jenž pokálí každou záslahu, podezřívá
každou nezištnou prácí, strhá v bláto každou velikost
ano potlačaje ji v samém zárodku, nedopouští skatkům
šlechetným. aby povzbadily jiných. Hřích ten býval
od věků Slovanům nejhojnějším pramenem nesvornosti,
podkopáním vší autority, ano pramenem ojařmení od
jiných aneb aspoň závadou tvorby mohutných orga
nisací. Budou-li synové a dcery našeho národa vědy
dle těchto zásad moudře, svorně a bez závisti pečo
vati o všestranné zvelebení jeho, pak důvěřají pevně,
že povznesou sílu jebo kalturní i bmotnou v té míře,
že odolá všem událostem a všem převratům politickým,
jichž směr a dosah napřed vyměřiti, neřku-li dle
přání národa, zvláště malého jako náš, upraviti není
ověsm dáno. Avšsk nechtějme se sponětěti víry ve
spravedlivé vyšší řízení osudů národů.“

(11) Zašlá sláva. Ticho po pěšině, kudy
chodíval . . . Ba, zarůstají travou ony péšinky slávy
z Vrchlabí do Trutnova, z Trutnova do Wekeledorfa,
z Broumova do Landškrouna. „Der deatecheste Mann“
(nejněmečtějšímuž), „Zierde derdeutchen Nation“ (ozdoba
něm. národu), kteréhož do nedávna zářící kultara na
rukou nosile, topí se nyní v morálním bahně a možno
říci již teď, že v něm dokoná. Veřejnost směje se
nejnovějšímu škandálu, v kterém se ocitl aepřemoži
telný rek KH. Wolf. Jeho paní žádá za rozvod. Kdo
by se tomu divil? Příčin má zajisté dosti. Ale jaké
evětlo vrhá to ua Wolfa samého, který přec po afféře
Seidel na schůzích prohlašoval: „Moje paní, jakožto

ravá Němka (!) mi odpustila . . „“ — který tak rád
onosil 8e „spořádaným“ rodinným životem, aby tím

více kalu vrbal na kučžstvo. Naž, chcete věděti, jak
ma jeho manželka odpustila? Chcete věděti, jak jeho
rodinný život vypadá“ Odpověď podává „Reichspost“
ze 6. března t. r.: „Wolf obviňoje svou paní (v Grazer
Tagbl.) z nedovoleného poměra k Schůnereroví (I) A
to praví Wolf o téže paní, která ho svým mičením
až dosud chránila před úplnou porážkou při volbách
a processn v Mostě. Teď už to není „das edle, deut
sche Weib!“ — Připadá mi celý ten německý kome
disnt jako Napoleon. Jak ai začal 8 papežem, pohrál.
A Wolf začal se sv. Alfonsem a Bůb ho ztrestal. Od
té doby je zničen. Stydí se zaň i vlastní jeho přívr
Ženci i epustlíci, kteří na jeho jednání vafféře Seidel
„wacker“ volali, Onehdy jsem mlavil 8 Wolfiánským
panem učitelem, který ještě před rokem na Wolfa
přísahal. Ptám se ho: Tak co jste teď? „All“ — nebo
„Oat*? „Nic,“ odpověděl mi zařivě; „je to hanba, co ti
ehlapi vyvádějí“ U nás jsou teď tři hlavní strany:
Schonererova (Alldoutech), Walfova (Ostdeutech) a
neutrální (Čechy ale žerou všichni). Oslavy Wolfovy
řidnou. Onebdy přáli si hosté v jednom hostinci, aby
Wolfáv pochod nebyl více hrán. Wolf přijde a zas
odejde jakoby nic. Kde jsou ty časy, kdy ho mračna
všeněmeckých trikulor vítala! Všecko fuč a Ligaoriho
morálka stojí pevně dál. Inu, to už ten světa běh..
pan Wolf dobrál svou roli na politickém kolbišti, a
mater Germania může roniti krokodílí slzy u notovati
staročeskou: „Ticho po pěšině, kudy chodíval.“

Stetistika dlecése královéhradecké.,
Na počátku r. 1903 jest v diecési této 1,443.996 řím,
katolíků, 44.051 evangelíků belv. vyzn., 10.926 evang.
aug. vyzn, 261 hernbutů, 22 starokatolíků, 15 an
ghkánů, 36 pravoslavných, 57 řec.-armenských, 59
řecko-ejednocených, 20 evang. bratří, 5 irvingiánů,
11.221 židů a 595 bez vyznání.

Jubileum korunovace svatého Otce
Lva XIII. Dne 3. března dopoledne konala se
v Římě v basilice sv. Petra velkolepá slavnost na
oslava jubilea koranovace av. Otce. Slavnost vykonána
byla za nádhery od r. 1870 nevídané. Náměstí Sv.-petrské
obklopeno bylo kordonem italského vojska, aby přístup
do velechrámu byl volný. Papežští četníci, Švýcarská
a palácová garda, papežští komorníci, dále pak členové
katolických spolků v Římě, xteří měli na starosti přístap
k tribunám. Už od časného rána valily se veliké zá
stapy k basilice sv. Petra všemi ulicemi. Bylo pozo
rovat přečetné poutníky z Italie a z ciziny. Do vele
chrámu na vstupenky povolen přístup 69.000. lidí.
O 11. bod. byl velechrám zcela naplněn. V tu doba
zazářil velechrám záplavou elektrického světla a ozval
se slavnostní zpěv. Blížil se sv. Otec ve stkvělém
průvodu provázen jsa množstvím duchovních hodno
stářů. Na to uv. Otec kleče přítomen byl mši sv., po
níž udělil apoštolské požehnání. Dojem slavnosti byl
úchvatný. — Dne 8 března přijal papež 5000 poutníků
z Rakouska, Némecka a z Belgie.

Česká spořitelma. Dostředyvečervybráno
s této spořitelny 34,454.992 K 48 hpo většině českých
peněz. Nával do paláce spořitelního se sice uvolnil,

přes to však denně vydává spořitelna přes milionoran vkladů. Boj národnostní jeví se i tu na poli
národohospodářekém. Že ubozí Čecháčkové teprv nyní
vybírají si peníze z německé pokladny t. zv. České
spořitelny, tím přece te ničím neprovinili. Kdo atl
vítr, klidí bouři.

Učený sediák. VeSv. Leonarda(HorníRa
kousy) zemřel nedávno svobodný selský synek Ferd.

Haunschmied. Jméno jeho snámo bylo po širém okolí,
jelikož to byl muž vzácných vědomostí. Zejména v bo
tenice a historii byl výtečníkem. Za mladších let také
hodně cestoval, navštívil Řím, Neapol s Pompej, pro
cestoval téměř celou Italii a Německo. Na těchto ces
tách zašil různé příhody, jež pak doma ve voloých
chvílích shromážděným kol něbo sousedům vyprávěl.

Chov kachem možno rolníkům již z té pří
činy doporučiti, že nestojí mnoho námahy, ani času,
ani mnoho peněz. Nezbytnou věcí k výnosnému chovu
kachen jest prostranný chlívek se suchou podlahou,
suchou slamoa nebo senem vystlanou Kachny mohou
postrádati rybníka, potoku, mají-li jen pitné vody
dostatek. Ta prospívají stejně dobře, jako když mají
příležitost k plování, pouze v tom je rozdíl, še nedá
vají tak čisté peří. Kdo chová jen několik kachen,
může je wíti na dvoře, zapraví-li jim do země pro
strauné kamenné korýtko a nalóvá-li do něho dvakrát
denuč čerstvé vody. Z druhů vzácnějších odporačují
se zvláště kachos rogenská, barevná a velka kachna
pekingská, bíla. Vejce k násadě jacino možno si teď
opatřiti.

České spellky, obecní zastupitelstva čes.
obcí a každý jednotlivec uctí památku Dra. Frant.
Lad. Riegra, prvního starosty a spolutvůrce největšího
a nejdůležitějšího českého spolku Ustředuí Matice
Školeké, tím způsobem, že zašlou Ústřední Matici
Školské každý podle prostředků svých příspěvek na
fond Dra. Frant. Lad. Riegra.

Spolek sv.Josefa pro nemocnékněší
sídlem v Gtorlet. Monsignorem Filipem svého
čaeu založený spolek změnil na generálním shromáž
dění 1899 stanovy, dle nichž každá diecése vysílá na
shromáždění svó zástupce, kteří hájí zájmy svých die
césí. Zástupcem královéhradecké diecóveod ndp. bisk.
Koosistoře byl jmenorán p. Dobroslav Orel, katecheta c.
k. vyšší reálky v Hradci Králové, na nějž se obraftež
všichni p. t. členové v záležitostech epolku. Týž pří
jímá i nové členy.

Členům jednoty kat. učitelstva vkrá
levatví Českém se dává na vědomí,že pro od
bor královéhradecký dosud jest pokladníkem p. Dobr.
Orel, katecheta na c. k. realce v Hradci Král., který
příjímá členské příspěvky za IV., V., VL eprávní rok.

Matice Česká, literární sbor společnosti
Musea král. českého, vydala právě I svazek letošního,
již LXXVIJ. ročníko „Časopisu Musea“, jehož rozma
nitý obsah jistě upoutá pozornost nejširších vretev
českého čtenáfetva. Ubsah: Přednáška Jar. Vrchlického
„U Vocelu básníkn“, počátek úvah Alb. Pražáka“
„Jaroslav Vrchlický“ stať dra. Sutnara „K padesátému
výročí Erbenovy „Kytice“ a studie Pavly Maternové
o slavné básnířce polské „Marii úonopnické“. Stadie
Frant. Vacka „Legenda Kristianova, prameny její a
Čas eepsání,“ která po zevrubné práci prof. J. Pekaře
8 nového hlediska osvětloje živý zájem k uvedené le
gendě. Dra. Jos. Stupeckého „U českých překladech
rakouského práva civilního v souvislosti s kodifikaci“
a stuť K. Adámka „Ze amolných knih východočeských
měst“. Zivotopis„Valtasara Bogišiče“, slavného práv
níka jihoslovanského z péra dra. K. Kadlce, úvaha
Jos. Mikše o raském učenci A. N. Pypinovi ao ruské
literární historii ve atati „Z raského písemnictví“.
Obsab svazku |doplňoje „Korespodence Mikal. Drabíka“
z let 1627—1671, vydaná bibliotekářem Ad. Paterou
a stať dra. V. J. Šimáka o rodině Fortunata Darycha
proslulého slavisty českého. .

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí Václava Vlčka vydán na rok 1903sv. JIL.
8 obsabem: Na věky od Čechů! Poznámky k maďar
skému programu pro sloveuský lid. OdK. Kálala. —Jan
Městeckýz Opučna. Od Karla Jonáše. — Na výpravě,
Kresby zTater od Jana Havlasy. -- Soud. OdA.Klášter
ského.—E K. Liška. Od dr. Fr. X. Harlava, — 0 vyrov
nání rakousko-uberském z r. 18647a jeho důsledcích.
Podává dr. Bohuslav Rieger. — O nových zákonech
cukerních. Píše Vladimír Fáček, — Boj o Jižní Ame
riku. Od Jos. J. Toužimského. — Dva opatrovuíci.
Z vězeňských vzpomínek Stěpána Radiče. — Rozhledy
v umění výtvarném. Od dr. Fr. X. Harlasa. — Osvěta
vychází kažkého měsíce v šestiarchových knihách ve
liké osmerky. Předplatné obnáší na čtvrt roka 3 K
60 b. Administrace na Král. Vinohradech, Čelako7
ského ul. 165.

Z „Knihy lékařské“ roku 1597sepsané.
(Rukopis z r. 1629.) Proti uhrům na tváři, Vezmi
lilium a kozí mléko, a smáčeje to lihum v tom mléce
přikládej na noc a sejdou. Proti otoku. Vezmi
list psího vína, též luéného semena, stluč tu spolu a
ustnaž Lo v uepraném másle u potom proceď skrze
čistý Šat, a tak co proteče, bude z toho masť. Tím
se maž u budeš zjrav, — Kdo ma zušiemovaný
žaludek, z něhož pochází žába a nemov hlavy.
Vezmi izepu půl hrsti, anýzu ne dvé !žíce, kmínu
s půl lžíce přidada do senne 1 lot a kus zázvoru na
drobno zřezaného, to vše uvař v čisté vodě u po
uvaření scedě oslaď inedem a dobře teplé pij. Místo
jiného nápoje pij nápoj ječnej, u tak jej učiníš:
vezmi přehrátli ječmene a vody čisté šest žejdlíků,
vaf tak dívubo, až se ječmen rozpuká u potom vy
stydlý badeš moci píti místo jiného nápoje.— Proti
mornímu nakažení jistý lék 8 pomocíBoží.Jez
ráno andéličku, tru mnoho nedubův zbaven badeš;
aneb šapiny vlašských ořechů buď vařené u víně a
píti; buď stlučené dobře, do řidkosti přilejíc trochu
vína, smísiti nad uhlím v rendličku s medem; buď
naché jísti 8 vdvářkou aneb odvářku s tím odělati;
buď opět na prach zdělati a s vínem píti jest téže
moci jako andělička aneb borní janoklika. — Proti
ouplavici. Vezmi Červené víno teplé, žalud starý,
lískové ořechy etaré, kus cihly červené a hrušky plané.
— Proti červu líkařství. Vezmiterpentynu
z jedle a děloj flastr a přikládej. Zkušeno jest. —
K témuž. Vezmi med, sklo stlačené na prach, bochá
nek terpentýnu, z toho udělej pokroutka a přikládej.
— Pro napravení žaludku. Vezmipelnňku,
čekanku, Boží dřevce, plesnivec, benedikt, růži suchou,
zeměžluč, balšán, vař to všecko spolu a pij; pak-li
by byl potom velmi měkký v žaludku, užívej gdoule.AO)
přihlášek lze očekávati, že tato pouť s pomocí Boží



dopadne velmi pěkně.Žs missionáři — duchovní epráv

cové u posvátné jeskyně — nezůstanou v Lurdech,
jest sice želoti, ale tím pouti ne tak elavné místo
Marianské nepřestanou, neboť kromě miesionářů je
v Lurdech dochovní správa světakých kněží, kterým
zajisté bude nyní sv'řena duchovní správa a posvátné
jeskyně. Přibláške k poati přijímá Leopold Kolísek,
farář v Předklášteří a Tišnova.

Výstava v Třebíči. K četným dotazům
se všech vlastí českoslovanekých docházejícím sděloje
výstavní výbor, še stačí, sby každý — hodlající vy
stavovati — vyžádal ar pr. gram výstavní a přihlašo
vací listy na dopienici. Přiblašovací listy natno vyplniti
dvojmo a to ve všech rubrikách a obě přihlášky náležitě
podepsati. Poplatek z místa zasýlá ne z pravidla spři
hláškami a obnáší: 1. pro oddělení průmyslové a
živnostenské: u) v mistnosti uzavřené, kryté: za 1 m?
místa = dodáním stolu ve volné prostoře nebo při
stěně K $—, za 1 m? stěny v pokojích K 3 —, za
1 m? stěny na chodbách K 2—; b v místnostech
obrazených, nekrstých: za 1 m?místa K 1—,za l m?
plochy k postavení pavilonu R z—. 2. Pro oddělení
bospodářské z4 1 m? nekryté prostory od I—10 m
—Bu b, za 1 m? nekryté prostory od 11—50 m? 60 b.
za 1 m? nekryté prostory ud 50 m? výše 40 b, zu 1m?
kryté pro-tory k 1 -. Každý vystavovatel bospo
dářských strojů musí přihlániti nejméně 5 m* Poplatky
ze zvířat a hospodařských výrobků uveřejněny bodou
s orčením dne těchto výstav v nejbližších dnech. Před
měty v uddělení tsrodopiném, předměty vědecké,
učebné pomůcky a literatura json od poplatku os79
bozeny. Itserty do katalogu výstavního dlužno zaslati
co nejdříve. Veškeré dotazy u informace řízeny buď ež
na „výstavní výbor v Iřebíči “

(Zasláno.
Z HRONOVA NH.M.

Dne 15. března b. r. o 4, hod. odpol
konati se bude v místnostech společenstva v Hro
nově

II, řádná valná hromada
tkalcovského výrobního společanstva - 

»Vzájemnost«,
zapsaného společenstva 8 ručením obmezeným

——— v Hronově,
ku kteréž se tímto p. t. členové k hlasování
oprávnění uctivě zvuu. 4

*
PROGRAM:

1. Zpráva výroční a účetní.
2. Navrh va rozdělení čistého zisku.
3. Návrh na změnu stanov.
4. Volba členů správní a dozorčí rady.
Účetní zpráva uložena je v místnostech apo

lečenstva k volnému nahlédnutí.

Vykaz darů na Adalbertinum,
došvých vestou vikariátů,

Z vikariátu vrchlabského darovali:
20 K p děkan Pacholík v Roztokách 20 k
10 K p. děkan Votočka v Roketnici, p. farář

Kousal ve Mřičné, p. farař Ióhl ve Sehwarzenthalu 304.
5 K p. farář Stříbrný vo Brapué „BK
2 K p. vikář Kubn ve 3 udenci, p. děkan T-chert

ner ve Vrehlabí, p. farář Koblisehké v Huttendorfu'
p. děkan Betilach v Jilemnici, p. děkan Sedlaček
v Kalné, p. vík. sekretář Proschwitzer v Niedorhofu,
p. farař Kavan v Poniklé, p. farař Březský ve Šté
panicích, :p. farář Kejziar ve Vidochově, p. kuplan
Tvmíčekv Roztokach . 0

1 K p. farář z A:tenburger ve Vítkovicích, p.
farář Šiwek v Dolní Branné, p. farář Holeček v Ro
ketmici2 22

Celkem 78h.
Z vikariátu kopidleuského darovali

16 K p. farář Jedlička ve Vrscích 16 K.
PO K p vikař Ticbý v Ostružně, p. v. eekretař

Vohnont ve Žlum'ích, p. farář Vašátko v KrálověMěstci ee AuK.
5 X p. farář Vintera © Běronicích 5 K.
4 K p. kaplan Kaápac v Král. Mástci < 4 K.
2 K p. farař Němeček v Kněžicích, p. farář

Kohout v Něwyčev-i, p. děkan Rašín na Veliši, p
farář Sladomel ve Slsnué, p kaplan Kbou a p. kaplan
Okroublický v Kopidlu“, p. kap:an Mencl v Kněžicích,
p. kaplau Valen:a ce Vrecích, p. kaplan Knapp ve
Vys. Veselí, p. kaplan Setina v Zlunicích. 20 K.

1 K p. kuplan Klepl a p. Nožička na Veliši,
kaplan Kulbáuek v ()stružně —- 3

p
4 K.

Celkem| Ton,
Z vikariátu rychnovského darovali:

10 K p. vikář Kleprlík v Rychnově, p. prof.
P. Kouřil v Rychnové, p. farát Král v Bílém Oo
jezdá< 22 300

6 K p. vík. sokretář Srámek v Nebeské Rybné,
p. farář Fink v Kunátátě, p. farař Janáček v Řičce,

(p. farář Košťál vs Skabrové, p. bisk. notář Rozínek
naSkalce K

4 K p. katechota Kosan v Rychnově, p farař
Konečný v Bělé, p. farař Audrlický v Černikovicích,
p. farář Tomíček ve Vol. Ouhřími 16 K.

3 K p. dékan Blecha v Solnici. . . 8 K.
2 K p. kaplan Kubánek v Rychnově, p kaplan

Rěsaler v Oabřími, p. kaplan Kračmar v Kunštátě,
„ kaplan. Jelínek ve Skohrově, p. admin. Kasal ve
amberko, p. farář Pobl v Javornici . 184K

1 K p. kaplan Sedláček vo Vamberka . 1 K.
Celkeu 37 n,7.,

76

dřívějších 1993 ,
Pokračování). úbrnem zzsů h,

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 7. března 1903 1 hi

pěenice K 11'00—12-80, šita K 980—1000, jedm=ne
K 7560—810, ovsa K 6:50—6 00, prosa K 10'——10 28,
vikve K 1060—1100 hrachu K 14:60—20—, čočky
K —-00———, jabel K 10-—, krap K 16 00-—24'00,
bramborů K 230-240, jetelového semene ruského
K —00——-%, jetelového semene červen. K 10400
—140 0, máku K 30 00—8200, Iněného semene K 20 00
—22"—, 100 kg. žit. otrab K 11—, pšenič. otrab K 10 00
0 kg. másla K 1992—208, 1 kg. sádla vepřového K
1-76—0'00, tvarobu k 0-34—0-—, | vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden bl.. cibole K
3'80—4 00, jedna kopa drobné zeleniny K 100. 3'60,
1 kopa zelí 000 —0:00 K, 1 pytel mrkve 1:60—2 40,
1 bl. švestek K 0-00 - 0 00, 1 kopa petržele K 000—n-09,
1 kopa celere K 0:00—0'00, 1 hi. jablek 6-00—15:00

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu, dne 18. března 1903, o 2. hod. odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkovu tři

da č. 500—IL. v Hredci Kralové.

Dr.Jam Soukup, Dr. František Reyl.
předeeda. jednataí.

l
Zdvořilá prosba:

Při nákupu neračte pouze »glado
vou kávn«. nýbrž výslovně vědy
— Kathrein+rova — sladovou káraK ovu žudati a to pouze v pů“
vodnich sde zobrazených baličkách.

Cena balička S)haléřů.u.

LO LODODODODOOAOODO
Paramenta,

lgnace V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách:
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. I. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
vše | kestelních paramentů,

praporů a ! ovovéhe nnělní.
Čenmky, vzorky 1 roucha hotová na ukázki E

se na požádání frank zašlou

Obrázky "W
k sv. přijímání
ve velkém výběru 2za 0úl výhodných podmínek

Ka Šimefv Č Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na požádání k disposici. -g

——"nyo

Obrazy oltářní, obrazy na
stěně, křížovou cestu a pod.
vykonává v církern:m ulohu v cenach mírných a spo
lehlivě

Tomáš Scheuchl,
akademický malíř,

vícekráte odporočený od umělců-malířů benediktinů
Emauaskýob,

t.č.n fařeV Oubislaviocích,
pp. Nová Faka v Čechách.

K době

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
Boží hroby

Křížové CB3ty2420 n
šení“, suchy, oltáře m veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivěvelikonoční K B opoušjel

22 bářský
Josefa Krejčíka o Prase.

Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domé Sv. Vá lavské záložny od 1./X[ 1849.Illnstr cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

Továrnawm
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Joe. ormášek
ve Vysokém Mýtě

; dříve tivod nu sušitkování ovoce.založený?
(9. 1886. nejstarší sveho druhu v Čechách 5;

— nabízí — (6

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
vino, bílé 1červené,vino borůvkové (medici
Daln),vina sladká avíno Šumivé (šampaůské.) |

Upozorůujeme zvlášt na výtečný a při takové
jakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní sýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami roku
1891 na juh výstavě v Praze stříbrnou medaslit
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medatlle.

Vzorky zdarma a franko.

F

je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bonři i větru. vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním opotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nabraditi novou,

Nesčetná pochvalná ugnání. — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou o 45h více.
Vývozní dům praktických novimek .

A Palrmá a syn v Jaroměři,
Založeno 1842.

První český katolický závod ve Vídní,

Františekuber
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., Seiden
gasse čís. 3D.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stagicidodává

výrobaa skladynábytku
K. V. SKUHERSKÝ,

Hradec Králové.



Vino "88 —
|

řírodní, všech druhů, 1 litr od 35 kr.|
lze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice.
v Klosternenuburgu se na požádání předloží.

ram
ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna ma nejjemnější likéry.

Vegétal,;
francouzský likér z bylin.

CRÉUE CORDIAL,

francouzský vinný likér. i
CHERRY BRANDY

: MANDARIN.Puně Crémes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech. $:

Do Pi:r ©G©a >Goo

Založeno r. 1850

Velectěnému duchovenstvu |
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatní» apasíř Chrudimi

svůj hojně zasobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levnéji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlaceni a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochvel
nými přípisy P. T. zakazníků u odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstruncí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp luceren, lustrů, kaditelen.
tácků na křest, svícnů, pacilikálů, schránek na Nejsvě=

téjší, patenek atd. co uejvíce.

dhdk ch do dhu db odkud do kodo do dol sd sko kodo do dody db dh bo kodla boclo

V

vičky kostelní ;7erere
y i polovoskové
doporučuje P. T. veledůstojnému duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a jiné, parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradei Král.
G. a k. dvorní dodavatel

-A Starý solidní český závod, založený r. 1809 a doporučenýOrdinar. listem nejdůst. bisk. konsistoře v Hradci Králové<a
z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské: Svičky oltářní s čistého vosku vče
liho i druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna kadidlová, sloupkya jiné.
Nejjemnější druh kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro potřebu domácí.
Výrobky známé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

M Zvlášíní nabídkou na přání ochotněse poslouží. "NB
MAMMAdddAAdh
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VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodného zvaku a důkladného provedení, 8 prak
tickým zařízením hracích stolků doporučuje (i bars
monia) sl. farním a patronátním úřadůmmajitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Dursa práce v Hradci Arálové,
Mista hledají: dělník kamnářský, zá

mečnický, mistr tkalcovský a zkoušený
topič; přijat bude též učeň na maliřství.
Přihlášky přijímá J. Polák, tajemník Sdru
žení křesť. dělnictva v Hradci Králové
(Adalbertinum).

SYVYVYVYVÝVYVVÝVYVYVTVYVÁ

VOŠEKK
0D O SLAUDODCDOVODD00: 000 0D ODVOD ODVOD DUOONSHOHDUOUUO0 0100

Josef Neškudla,

c a kr. dv.vý dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

oporěnje P. T. veledůst. duchovenstvavy j všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech Koptelnich Darameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
vožádání franko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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rochety jakož i veškerá kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do
oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřisojíse bez dobírky a franco. — Platební podmínky jsou kk
ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět. SBE

gap* Mnohopochvalných dopisů k disposici. ij



%dle odborného předpisu zho vený, £
4 rafii (lejčí) k vázání doporučuje a £

i žlutý vosk včelí |
za nejvyšší ceny v každém množství (

kupuje
Alois Jelínek,

mydlář
v Pardubicích.PERAE

spolehlivý, intelligentní přijme
Muž seZA

výběrčího
a ku prodeji v rodině dobře zavedeného
předmětu pro Králové Hradec a okoli.
Ucházeči musí složiti malou kauci. Nabídky

pod značkou T 300 poste restante Hradecrálové.

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.

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 podiku

„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.

RUK OKO

Zubní lékař

IUDP. B.Ařál
ordinuje od 8—4 h.

AHradecArálové.
Velké náměstí číslo 136.

PARA
EDAD

če 65 25 58ča

MALBURGASYNSMIŘIC

KA MKKN

NOVOTINY

Kostelní
náČINÍ <

Bug“ vlastní výroby —» :

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. | Ceny výrobní.

a VAKÝVÝNÍI f "Zarre „
zlatých a stříbr, $ hodinář a zlatník $©

skvostů, svateb. v RychnověDEdarů, ka
i náatěn hodit přísežný znalec
v krás. provedení c: k. okr. soudu
doporačuje - - - Obrázkové

„A Cenníky zašle.
ak
a

Pravé vyleželé, burg.

m u š mnO— ——
z vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od Čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80hal.

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

= . První výroba

věžnic

+ v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
8 dodavatele na biskupský kostel v Litomě

řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
J jatky v Praze atd., odporučuje se k vyho

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

levná, jakost výborná.

SRB“Boží hroby, "Ji
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženok nahlédnutí.

Kočárek
(tzv, SALZBURKA)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

Nové kočáry nejnovější soustavy
Weg“ stále na skladě. "Jag

Jan Kryspin,

(J. Šyvalterův smorov, ná
odborný umělecký závod

malbu okemkostlnih
PRAHA--I,

č. 145 st, Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelesnými rámy, st

lčmi 1 vsazením.

j Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
“ rada besplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OR“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáoznání.jj

Založeno roku 1836.
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Věci zalitavské.
(14) Již 400 let je koruna sv. Václavská

se sv. Štěpánskou pod jedním žezlem a byly
doby, kdy oba národové, český i uberský, v
přátelském žilí styku. Od těch dob mnoho vody
uplynulo a mnoho se změnilo; přes národ český
převalilo se mnoho pohrom, jichž Maďaři byli
ušetřeni a je věra div, že český národ existuje,
když se všecky skoro evropské války na českém
jevišti odbyly. Maďaři zachovali si více životní
sfly, bylo jim tedy možno s vétší energií pra
covati na dosažení cíle, aznání a dobytí avébo
státního práva. A to oui též učicili, jenže s bez
ohleduostí a sobeckostí, jaká nemá v dějinách
téměř příkladu. V samých nepokojích dožil se
národ uborský r. 1848; revoluce, jež po celé
Evropě vzplála, přišla mu právě vhod. Maďarští
emissaři to byli, kteří podněcovali revoluční
živly jak ve Vídni, tak v Praze, připravajíce
vládě nesnáze jak mobli, jen aby revoluce
v Uhrách tím spíše potkala se s kýženým vý
sledkem. Avšak zmýlili se; hlavně silou slo
vanských praporů byli poraženi a tepre po
válce r. 1866. dodělali se pomocí Němců dua
lismem jisté samostatnosti. Jak si od té doby
vedou, je již v živější paměti; plují ve zna
mení liberalismu, ale liberálními v pravdě nikdy
nebyli, roznmějíce svobodě jen tak dalece,

okud je pro ně dobrá. Ač české státní právo
je tak staré jako jejich, oni je uznávají, ale
s Němci proti němu zuřivě bojají.

Od r. 1867 neměli jsme v boji za svá
národní práva zavilejšího nepřítele nad Košata
a jeho Maďary, kteří jednak z obavy před
slovanskými národy, 8 nimiž jim je rovněž
počítati, jednak ze závisti, že by mohlo v Ra
kousku dojíti k trialismu, systematicky potla
čují slovanské národy a ač sami cejlépe vědí,
jak se jim za dob josefinských vedlo, udržují
v drahé polovici říše německý ceutralismas
při vládě. Kde bychom byli a s námi všichni
rakoaští Slované, kdyby nebylo Pešti a Ber
lína! R. 1871. byli jsme za Hohenwarta téměř
již u cíle, z úst panovníka ozvala se spasná
slova: „zjednejte mír mezi národy l“; měli jsme
již botovy své fandamentálky, jimiž stanoven
poměr koruny české k říši a jednotlivým zemím,
když Giskra dojel si k Andrassymu; vyrovnání
přišlo na zmar a my jsme pod Kollerem měli
potěšení počíti svou sysifovskou robotu znova.

Avšak chuť roste 8 jídlem; Maďaři ne
spokojí se jiš s dualismem, oni žádají více;
snad prozatím vezmou za vděk s personální
opif, ale k čemu vlastně pracují, o tom svědčí
jich sen o říši velkouherské. Když po obstrokci
německé přišla česká a Rakousku hrozilo ne
bezpečí, že parlamentární stroj bude zastaven,
že tedy vyrovnání s drahou polovicí se nevy
řídí, drželi se Maďaři v posici vyčkávací,
ježto doufali, že přirozenou cestou dojde k tomu,
k čemu pracují, že budou míti totiž státoprávní
příčinu k odtržení se od Rakouska, s nímž
mají úmluvu jako 8e státem konstitučním, tedy
parlamentárním; avšak selbalo jim.

V Cislaitanii nedošlo k $ 14. a bezpo
chyby ani nedojde, zvláště dnes, kdy poslanec
Kramář jmánem českého poselstva prohlašuje,
že poslanci čeští od obstrukce ustupují, třeba
v nejkrajnější oposici oproti vládě zůstati chtěli
a kdy i oposiční strany německé o překot na
bízejí vládě služby své. Jeť tedy parlament
rakouský dělnější než kdy jindy a Maďaři, vi
douce, že mají po naději, chápají se první pří
Ježitosti, aby obstraovali a to brannou před
lohu, kterou ani za konceese, jež jim vláda
činí, projíti dáti nechtějí. K samostatnosti „ma
gyer orzsága“ je třeba ne konceusí, nýbrž
vlastního vojska a proto sem nasazují se páky
a je s podivením, že se stranou t. zv. ueod
vislou a 86 socialisty jdou tentokrát i katolíci,
což je nejlepším důkazem, že revoluční hnutí
v Uhrách zmocnilo se všech vrstev krom strany
vládní, jež braje falešnou hru věrného Frido
lípa na tak dlouho, dokud nebudou všecky
nástroje k maďarskému čardaši sladěny.

eli lidová strana na cestě dobré, ne

V Hradci Králové, dne 20. března 1908.

chceme předem rozhodovati, soudíme-lí však
ze zkušenosti, že liberálové, a k tomu liberá
lové zrna Košntova, nikdy a nikde to 8 konser
vativní stranou dobře nemyslili a ji odkopli,
když ji více nepotřebovali, přicházíme k dů
sledka, že to jioak nedopadne ani v Ubrách,
neboť, že by patentovaní vlastenci uherští roz
dělili se o své vavříny sklerikály, je více než

chybno. Rozumíme však straně lidové; ti
idé, jako vůbec každý v Uhrách, vidí, kam

věci spějí a proto hledí zachovati v čas, co
se zachovati dá, vliv nábožeoství v lidu, by
se jim neřeklo, jako se říká nám v Čechách,
že sloužíme každé vládě a že jsme nejdříve
klerikály a pak teprve vlastenci. Katolíci ma
ďarští napsali politický radikalisma3 a národní
chauvinismns na své prapory — badoucnost
ukáže, bude li jim to co platno a podaří-li se
jim vytrhnouti to koleso katolického nábo
ženství, zapjaté řetězem státní moci, z bahna,
v němž následkem servilnosti vládním krahům
uvízlo. Musila by to býti zvlášť chytrá a šťastná
taktika, kdyby vedla k svobodě katol. církve
tam, kde jsou židi a protestanti pány. Spiše
chovámo obava, že Košot naloží jednou s ka
tolickými Maďary, jako Combes nakládá a ka
tolickými Francouzi.

Trochu boje církvi nikdy neškodilo, jak
učí dějiny, jím tříbila se pravda jako zlato
v ohni; spíše shoilý mír jí nešel nikdy k dahu.
Dnes se může říci, že Košutovcí jsou v zemí
pány, ježto ti ostatní, až posud stydlaví, při
nejbližší příležitosti ocitnou se v jich táboře.
Proto také myslíme, že přes slavné prohlášení
korany o nutnosti jednoty vojenské správy,
přes vážné hlasy rakouských pairů, ano i přes
protesty Chorvatů, kteří dobře cítí, že by upadli
z bláta do louže, Maďaři svou předce jen pro
sadí. Pak bude za Litavou zase jen jedua řeč
vojenská, totiž maďařštína, neboť na stanovisko,
že co pro jednoho je dobré, musí i pro dru
bého býti spravedlivé, nevyšinuli se Maďaři
nikdy. Personální unie byia by jen novým po
ličkem té dnešní jakés také“ samostatnosti
chorvatské, ojiných národoostech ani nemluvíce.

Co vláda uherská udělá, je do té doby
nejisto; buď provede braanou předlohu cestou
administrativní, čili jak tam říkají zákonem
výminečným, aneb rozpastí parlament a vypíše
nové volby. Pak se ukáže, jestli se katolíci
uherští předce jen nezmýlili, když se s radi
kály a se socialisty zapřáhli do jednoho vozu.

Pro národ náš mají věci maďarské význam
jen potud, pokud samostatnost maďarské říše
znamená pro Rakousko seslabení, ne li ztrátu
velmocenského postavení v Evropě a tudí jen
další krok k rozpadnatí říšeHabsburků, přičemě
národ Český nezůstal by pouhým divákem.
Více nežli jindy nabývají platnosti slova Pa
Jackého, že kdyby Rakouska nebylo, v zájmu
evropského míru musilo by se na jeho utvo
ření přikročiti. Bohdá neporostou maďarské
stromy do nebel

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 18. března,

(Zalošení a první doby „Ceské Spořitelny“ v Prase.
— Velice mírné vylknulí jisté svrácemosti a ji
stého nedostatku v českémspolečenském vystupování.)

Spolek „Spořitelnice Česká“ založen byl
r. 1824 od několika šlechetných dobrodinců,
kteří potřebný základ akciemi po 300 zl. ve
stříbře nebo takových dlažních úpisech složili.
„Spořitelnice Česká“ založena byla za tím úče
lem, aby živnosti a řemesla provozující drobní
lidé a služební měli příležitost a místo k bez

ečnému ukládání svých úspor na založení
epší existence, na výpomoc v páda nemoci a

ve stáří nebo k dosažení chvalitebných účelů.
Zřízena byla dle vzoru rakouské spořitelny a
vstoupila v život 12. února 1825, v den naro
zenin císaře a krále Františka I. (Valná její
shromáždění napotom konána 12. února.) Ve

Zmterty se počllají levně. 4 Ročník IX

shromáždění dne 29. března 1825 konaném
byly stanovy „Spořitelnice České“ definitivně
ustanoveny, v sezení dne 5. dubna t. r. navr
žena pravidla jednacího řádn a due 29. listo
padu 1825 určeny zásady při půjčování na by
poteky.

Řiditelství rakouské spořitelny vyslovilo
ochotu, že ony částky, jež by „Spořitelnice
Česká“ v Čechách nemohla umístiti a jež by
jí byly svěřeny, převezme za úrok 44%. To
značilo, že 80 očekával veliký nával vkladů.

Císařa král František I. přispěl na zalo
žení „Spořitelnice České“ darem 2000 zl. a
mitno to arcivévoda Karel, arcivévoda Leo
pold a velkovévoda toskánský přistoupili mezi
zakladatele její. Jako první zakladatel „Spoři
telnice České“ podepsal se Rudolf koiže Kol
loredo-Mansfeld a po něm František hrabě
Vrtba, Augustin kníže Lobkovic, Josef kníže
Schwarzeuberg, Fr. Josef kufže Dietrichstein,
Josef hrabě Vratislav z Mitrovic, Filip hrabě
Kinský, Karel kníže Roban Gučméné, Jan hrabě
Kolovrat Krakovský, kníže arcibiskup Pražský
Václav Leopold rytíř Chlumčanský, František
hrabě Deym a Jiří hrabě Buguoi.

K těmto prvním zakladatelům „Spořitel
pice České“ připojili se dále jako zakladatalé:
Kristian hrabě ©Clarn-Gallas, Arnošt hrabě
z Waldsteiu Wurtenbergu, Josef Matyáš hrabě
Thun, velkokapec. Leopold z Laemlů, velko
kupec Karel Augustin Fiedler, Prokop hrabě
Hartmanu z Klarsteina, pražské velkokupectví
Ballabeue a Spol., velkokupec MořicZdekaner,
velkokupec Josef Schicht, Karel Alexandr kníže
z Thuru a Tuxis a Karel Egon kníže Fůrsten
berg. Jako nápomocníci (podporovatelé) při
stoupili JUDr. Karel Václav Wolfrám, Karel
hrabě Rey, c. k. úřednictvo vrchní pošty
v Praze, Bedřich hrabě Schěnborn, Josef rytíř
Hoch. Antonín svob. pán Bretteld, Vincenc
hrabě Kounic, Kurel hrabě Kůnburg, kníže
biskup pasovský Leopold hrabě Thun-Hohen
stein, Hynek .brabě Uowerth, Maxmilian kníže
z Thurn a Taxis, Jan Hoch, c. k. správce kasy
v řiditelství celních důchodů, Matyáš Ebrlich,
praemonstrát strahovský, Karel z Helly, kupec
Jan Josef Havránek, JUDr. Ant. Feiertag. bu
dějovický biskap Arnošt Konstantin Růžička,
Václav Novotný, probošt svatovítské. kapituly
Frant. Caroli, Jan Lexa baron Aehrenthal,
Leopold brabě Kinský, Eugen hrabě Wrbna,
Frant. Doubek, Lékařská fakulta vysokých
škol pražských, Právní fakulta vysokých škol
pražškých, několik poštmistrů v Čecháchspo
lečně a JUC. Jan Weitlof, měšťan pražský.

Vrchním kuratorem (ochrapcem) byl nej
vyšší purkrabí království Českého František
Antonín hrabě Kolovrat-Liebsteinskýa vsezení
dne 19. března 1825 konaném zvolen byl „vel
kým výborem“ tt. j. od zakladatelů a podpo
rovatelů tento první „menší výbor“ „Spořitel
pice České“: náměstkem vrchního kuratora
ustanoven Jan hrabě Kolovrat- Krakovský, členy
výboru zvoleni: Frant. hrabě Vrtba, Christian
biabě Clam Gallas, velkoobchodník Mořic Zde
kaner, Rudolf kníže Kinský, Prokop hrabě
Hartmann, Bedřich hrabě Schěnborp, Josef
rytíř. Hoch, Igaác Kleinwáchter, Leopold
z Lámlů, Antonín baroa Bretfeld, JUDr. Karel
Wolfrám, Jan Hoch a Josef Mat. hrabě Thuo.
Náhradníky zvolení: Karel Aug Fiedler, Max
milian kníže z Thurn a Taxis, Hynek hrabě
Unwerth. Řiditeli zvoleni: Josef rytíř Hoch,
Leopold z Lámlů, Ignác Kleinwáchter a Mořic
Zdekaner. Přednosty kanceláře zvoleni Antonín
baron Bretfeld a JUDr. K. Wolfrám.

Za příčinouuvarování výloh byla „Spo
řitelníce Česká“ umístěna ve stavovském zem
ském domě pří stavovském kreditním knihve
dení a prozatímní obstarávání její záležitostí
svěřeno kreditovímu| knihvedoncímu Aloisu
z Treumuatbů, depositora Janu Scbabertovi,
kontrolora kreditní pokladny Ignáci Echerovi
a jogrosistovi Matyáši Schmutzrovi. Za pří
činoa možnosti podrobné kontroly měl drahý
klíč od hlavní pokladny přednosta kanceláře
Aut. baron Bretfeld.

Na konci roku 1825 obnášelo základní



jmění od zakladatelů 4200 zl. v úpisech a 4460 zl.
Da botovosti, od podporovatelů 100 sl. v úpi
sech a 1585 zl. na hotovosti, dohromady 4800
sl. v úpisech, 6046 z). na hotovosti. Vloženr.
bylo r. 1826 do „Spořitelnice České“ od 1545

12.728 =., na hypoteky půjčeno 7100 zl. a na
sástavy státních úvěrních listin zapůjčeno
104.500 zl. Koncem r. 1825 obnášelo veškeré
čisté jmění „Spořitelnice České“ dohromady
11.234 zl. 55 kr. konv. mince.

To byly první počátky „Spořiteloice České“,
která se napotom v prvním desitiletí rozvino
vala takto:
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Za Riegrem.
Napsal Ferd. Vlček.

Mohutný kmen skácel se a zastenala sirá
Ceská země. Zachvěla se srdce všech věrných
Čechův a zejména těch, kteří s velikým mužem
tím v životě se stýkali a ve všech stránkách života
ho poznali. Veliké jméno jest Rieger a třeba před
ním v duši hluboce se skloniti, jméno, jež obsa
buje celý program, jméno, jež zrodilo se ke slávě
svéxa českého národa. Klesl bojovník a mysl
českých synův a dcer ovíjí jeho lví hlavu iaurem
úcty, nejvyššího uznání, upřímného obdivu a srdeč
ných díků za vykonanou práci národní.

12. června budou tomu čtyři léta, kdy jsem
se mu šel představiti do Malče, od mého půso
biště půl hodiny vzdálené, kamž zavítal na letní
pobyt. Konečně, myslil jsem cestou, uvidím muže
toho tváří v tvář. A jak s touhou z domu jsem
vykročil, tak jsem kroky zdržoval, když jsem se
blížil Malči, kdež z objetí vysokých stromů díval
se na »Zelezné Hory« starý zámek. Tíseň duševní,
před prvým setkáním s velikány človéku přirozená,
napadla i mé, takže rozličným přemlouváním od
vahy jsem si dodával. S tlukoucím srdcem vkročij
jsem do parku a vyvoliv si na zdařbůh jednu
z pěšin pískem posypaných, pojednou ze záhybu
jejího za křovím vidím vynořovati se statnou poa
stavu se sklonénou k zemi hlavou, jež pokryt.
byla bílým slaméným kloboukem. Toť onl..

Ostýchavé a uctivé představen[ se, přátelské
uvíténí; Jaskavý úsměv, zvuk blasu prohřátý do
brotou srdce — a již větrem ulétla stísněnost a
všelijaké jiné obavy. Po chvíli bylo mi, jako bych
se byl znal s Riegrem ode dávna a jakoby mno
haletý již styk odůvodnil důvěru, která nepozo
rovaně stoupla mi do mysli a po čas návštěvy blu
boce se zakořenila. Mnohá přísloví, zkušenosti
životu a rady moudrých poučují nás, abychom
důvěry své bližnímu jen tak hned nevénovalí,
a hle, Rieger všechny tyto zákony pro svoji osobu
usvědčil ze lži. A jako mně, stalo sc i všem
ostatním. V tomto ohledu tedy byl Rieger nadán
vlastností, o níž snad ani sám nevějel a která

a sice r. 1835 byl vrchním ochráncem jejím
nejvyšší purkrabí Karel hrabě Chotek, jeho
náměstkem Hartmann rytíř z Hessů, nejvyšší
zemský hofmistra president c. kr. apelací. Udy
většího výboru byli všichni na živě jsoucí za
kladatelé a podporovatelé její, dále údové
menšího výboru a údové řiditelstva. Udymen
šího výboru byli: Prokop hrabě Hartmann
z Klarsteinu, Kristian hrabě Clam Gallas, spolu
váměstek ochránce (kuratora), MořicZdekauer,
spoluřiditel, Bedřich brabě Schónborn, vpola
řiditel, Josef rytíř Hoch, apoluřiditel, Leopold
z Lámlů, spoluřiditel, dr. Karel Wolfrám, spolu
přednosta kanceláře, Josef Matyáš hrabě Tban
Hohenstein, velkoobchodník Karel Aug.Fiedler,
Spoluřiditel, dr. Frant. P. Schlosser, jako zá
stapce právnické fakuity, Jan z Hennigerů,
vrchní řiditel, Petr rytíř Spořil, prašský purk
misír, apoluřiditel, Karel rytíř Horn, spoluři
ditel, Vincenc Falk, apolupředstavený kance
láře, Karel šl. Helly, spoluřiditel, Josef
z Edienbacho, spoluřiditel, Jan Jos. Havránek,
Jan Weitlof, Václav Bohuš rytíř zOttošic, ná
městek vrchního řiditele, JUDr. Jos. Thentner.
Čestní údové výboru: Václav Blasky, c. kr. rada
a adjuakt měst. hejtmanství, Karel Breinl, c.
k. guber. rada, Bedřích hrabě Cavriani, Josef
kutže Dietrichstein, Leopold Hasner, c. kr. pro
kurator dvořské komory, Leopold Otomar
z Henetu, přísedící zemského výboru, Michal
hrabě Kounic, Josef Kóhler, velmistr křížov
nický, Hynek Kolb, předstuvený kupectva,
Václav ši. Kopec, c. kr. profesor. Jan rytíř
z Kronenfelsu, c. kr. gub. rada, Jan z Lirnbeku,
c. k. app. rada, Jarolím hrabě Lůtzow, c. kr.
dvořský rada, Pavel Lud. z Maaderu c. kr. app.
rada, Frant. Mysliveček, měsíský representaní,
Ant. hrabě Mitrovský z Mitrovic, c. kr. zem.
rada, dr. Hynek Nádherný, c. kr. gub. rada a
protomedicus, Jos. rytíř Procházka, c.kr. gab.
vicepresident, kníže arcibiskop pražský Ondřej
Alois hrabě Skarbek Ankvič z Poslavice, Fr.
hracě Thun Hobeostein, Bedřich Mor. šl. Wa
gemann, c. 6. president při zemském práva a
Karel Vlček, městský representant.

Z tohoto výpočtu členů výboru „Spořitel
nice České“ jest patrným, že ma její správě
měly účast zástupcové všech nejvyšších zem
ských úřadů u především obec král. hlav. města
Prahy, jejíš purkmistr se dvěma representantk
měšťanstva ve výboru spořitelny sasedal.

Nechtíce se o záležitosti této nijak šířiti,
pokládáme za docela dostatečné pro každého
uvedené zde objasnění počátků a účelů „Spo
řítelnice České“, u na konec poznamenáváme,
že po celá desítiletí sídlila, ovšem darmo, ve
stavovském domě zemském, kdež se v pondělí,
úterý, ve čtvrtek a v pátek od hodiny 9.aždo
12 „auloby“ přijímaly a v těch též dnech sei
zpět vyplácely.=>=>————————
ovšem podstatně spojena byla s jeho mravní po
vahou. Přednost ta byla tak působivá, že i prostí
lidé, jinak psychologickým pozorovaním se nezs
bývající, brzy ji vycítili. «Ten pán jest tak hodný,
že jsem mu celé srdce otevřel«, pravil mi vesnický
stařík, který s Riegrem ve své záležitosti vůbec
poprvé v životé mluvil a jenž nehledanou a sobě
vlastní formou dosvědčil toho, čeho jsem zakusil
sám na sobě,

Pak docházíval jsem do Malče často: Dělo
se takovšem jenomv létě, protože Rieger zimního
času bydlil v Praze. Kdož by také neužil příleži
tosti, jež skytá mu možnost viděti Jidi znamenité?
Ostatně jest v tom i kus národní pedagogiky,
jestliže mladí přicházejí k starším, aby se od nich
učili, U Riegra pak rostla chuť k učení jako má:
lokde jinde a človék cítil, jak roste ve stycích
s obsáhlým jeho duševním životem. Rozhovor
s ním jímal všechnu pozornost, myšlénky jeho ve
formě vždy hotové zvolna se šinuly a usazovaly
se pevné v paměti toho, kdo přišel svůj obzor
duševní rozšířit, Často jsme se s Riegrem pro
cházeli parkem, při čemž se zastavoval, zejména
při věcech důležitějších. a dívaje se pevné do očí,
vykládal. "Tak něco peripatetického v tom bylo.
Mimo otázky, týkající se života veřejného, nevv
býbal se Rieger předmětům povahy specielní,
Doklad to, že i v pozdním stáří těšil se duševní
pružnosti, s podivem uznané i cd »Neue Freje
Presse«, která jako zvláštnost přede dvěma roky
uvedla dvouhodinnou jeho řeč v panské sněmovně
bez pomocných prostředků poznámkových.

Dotčeno toho, vzpomenuto onoho, a Rieger
hned pevně zachytil nit a rozváděl látku do nej
menších podrobností, jasností myšlének a logikou,
jež spjata byla ocelovými svorami, Se zvláštní po
botovostí uváděl výroky básníků, filosofů a vědců
vůbec, dovolávaje se mínění jejich v záležitosti,
která právě byla předmětem hovoru, takže ukul
soud nebo vybudoval názor v plné jeho ob
jektivnosti,

Nezřídka setkáváme se s lidmi, kteří dovedou
mluviti o problémech, vymykajících se všedním
potřebám a běžnému nazírání, slovy naučenými a
poučkami pečlivě na cizích lánech sebranými,
Rieger v podobných případech zachovával podivu
bodnou samostatnost. Byl mistrem sejména ve
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Výroční zprávy „Spořitelny českéš, jež
pod titulem „Přednešení“ podával o ní vílycky
nejvyšší purkrabí t. j. místodržitel království
Českého jako „vrchní ochránce“ (t. j. vklodo
telů), vydávány byly tiskem jiš r. 1835 jasykem

Když v oné době byla oproti ve
řujnosti tato šetrnost ze strany „Spořitelnice
České“ potřebuou, není třeba dále vykládati,
co jsme chtěli tímto vypsáním počátků a
prvních dob „České spořitelny“ dosvědčiti a
vověděti.

Doufárne, že historie tohoto ústavu bode
ze strany povolaných k tomu činitelů podro
bena příslušné revisi, z níž jasně vyevitne, kdo
veřejným svým postavením do správy jebo
náležel a kdo se tam dostal jenom — nedo
patřením či náhodou.

» hd
$

Kdo hnedle již čtvrtstoletí český veřejný
život den ze dne z bezprostřední blízkosti jeho
proudů sledajeme, tomu neušlo, že jednou ze
slabých stránek české povahy jest vděčnost.
U nás jest jak jednotlivec k jedaotlivci, tak
celek k jednotlivcí velice zapomněnlivým často
i za velice důležité a platné služby. Ostatné
to může každý sledovat ve veřejných listech.
V posledních desítiletích pomřelu u nás sta
velice zaslonžilých, Šlechetných a významných
lidí, mažůi žena dle zprávojejich pohřbech,
nebylo-li na ně vůbecdokonce zapomenuto, doví
dáme se, že na jejich rakev nebyl položen od těch,
kdo ke vděčnosti vůči zemřelému byli povinni,
ani kvítek a jeden při čtení uoviu žarnalisti
ckého reportera zrovna vidí, jak se namáhá,
aby do průvodu za rakev několik všelijakých
jmen sehnal, aby tam alespoň někdo šel.

V posledních dnech v Praze zemřelv po
žehnaném věku bistorik Tomáš Bílek, drahdy
řiditel gymnasia v Hradci Králové a napotom
řiditel českého ukademického gymnasia v Praze.
Muž tento byl vzorem počestnosti,vlastenecké
vřelosti a mužné důslednosti. Roku 1873 byl
dán vládou za svou národní horlivost do vý
služby. Odstraněn ze školy oddal se namáha
vému a obtížnému historickému bádání zejména
v archivu infatodržitelství království Českého.
Velecenným výsledkem tohoto mooholetého
bádání bylo sepsání důležitého spisn „Dějiny
konfiskací“, v němž Bílek první osvětlil hospo
dářské důsledky nešťastného českého povstání.
Třebas že leccos bude v díle tom třeba dopl
piti, přes to znamená nanejvýš vážný čin na
poli naší historie a politiky. Řiditel Bílek měl
v Praze sta vůči sobě pozorností a slašnosti
zavázaných mužů, kteří se pod jeho vedeutm
vzdělali a tím se chlubili a badoo chlobiti; ři
ditel Bílek měl u nás vysoký společenský
význam také jako historik. A jeho pohřeb?

Ten náležel mezi nejsmatnější zjevy, jež
vyspělost, slušnost a vůbec společenskou zra

vytčení hlediska, se kterého véc měla se osvětlit,
nespouštěje se zřetele spojitosti k okolí projedná
vané otázky a k možným konsekvencím. Nazval
bych to pragmatičností a chápu dnes úplně, kterak
odůvodněna byla tektika politického postupu na
říšské radě v posledních letech jeho činnosti, kdy
proti českým tužbám vyvstávalo tolik zjevných i
ko: binovaných překážek. Touto pragmatičností
tedy byla podmiňována ona rozvážnost, která vy
nesla Riegrovi názvy vládního lokaje 4 chabého
hofráta, at dnes již bystřejší hlavy chápou, že jest
to jediná rozumná methoda, máme-li na palčivé
půdě a v potměšilém ovzduší vídeňském vvhnouti
se nepříjemným sklamáním a hořkým nezdarům.

My teprve dnes musíme se učit oceňovat
pronikavost jeho intelektu, jenž bedlivě uvažoval
prospěchy a ztráty jako nutné konsekvence před
chozích rozhodnutí. Dnešní politická generace musí
doceniti mravní síly jeho. Vždyť věděl, jak proti
němu roste v lidu nevole a postačilo tedy na za
chránění mandátu a popularity, zatočití po větru
všeobecné nálady. Krušné to asi byly duševní
boje u muže, obklopeného politickou slávou a
slyšícího již výkřiky o zradě, Rieger však setrval,
aby padl a padl, aby dožil se satisfakce a slyšel,
kterak přední vůdcové mladočeští problašují, jsk
nespravedlivě bylo proti němu bouřeno.

Veliká povaha ve spojení s ostatními před
nostmi duševními a tělesnými vytvořila z Riegra
zjev oslňující. A jaká povaha! Hlavní a podstatné
rysy její byly otevřenost, přímost, milování pravdy
a dobrota srdce, Však ctnosti tyto, zdobící člověka,
uškodily někdy politikovi, Svoji upřímnost promítal
na všechny lidi, s kterými měl co činiti, jek ve
veřejném životě, tak ve styku soukromém. Na ob
bájení svých názorů neužíval chytrosti a nešel na
nikoho od zedu. Každému důvěřaval, protože
v koždém viděl člověka nezkaženého v oněch vlast
nostech, kterých potřebí jest ke společenskému,
organicky vyvíjejícímu se životu. Toť ovšem ne
mohl se státi Bismarkem, jak v nekrologu jeho
eNeue Freie sebevědomě podotkla, protože bylo
ho daleko, aby doseboval svých cílů vérolomností,
úskoky, hekatombami mrtvých, potoky krve a
nářkem vdov a sirotků. I kdyby byl měl Bis
markovy prostředky mocenské, Rieger byl by vždy
dle své lidumilnosti dával přednost blahu společ.



lost neznamenají! V Praze je každý listonoša
policejní strážník organisovanějším způsobem
ku broba dopraven, než-li byl tento vysoceza
sloužilý a příkladný vlastenecký stařeček. Než
to se nestalo jemo prvníma aci poslednímu!
Taková nevycválanost spočívá již v dachu masy
české společnosti.

Avšak obratme list!

Současně s velezasloužilým| řiditelem:
Bílkem,jehož památka v české historii stojía
státi bude jako socha ze sněžného mramoru
vytesaná, zemřela dáma, v posledním roce
smutně populárního jména. S největší rozhod
ností bychom odmítli každý hyenivmos rad
jejím brobem. To však neznamená, že k vůli
tomu musí býti pravda a veřejný mravní cit
lidu spoličkovaný. K rakvi dámy této bylo po
loženo 57 věnců a pohřebního jejíbo průvodu
účastnila se tak četná společnost, že s úžasem
dívajícím se na to davům lidu slzy bněvu a
vzteku zraky zalóvaly. Při vyslovení jména té
dámy kolik tisíc vkladatelů a dlužníků jistého
nešťastného peněžního ústavu se svými rodi
nami s kletbou na rtech hrozí se nedaleké bu
doucnoati a tady byla vzdávána jménu tomu
počest nejvzácnější! Skutečně dobré stránky a
skutečně čisté zásluhy zesnulé osoby mohly
býti netěny jinakým 4 vhodnějším způsobem,
než-li bylo vystrojení pompesního faousu A
ostentativní účast při něm.

Naše buržoasie se potom rozčiloje a
durdí, když tiskové orgány drobného lidu se
o podobných případech příslušným jménem
vyslovují a důvěru naší inteligenci vypovídají.
Srovnejte spola pohřby ku př. řiditele Bílka
a oné dámy a pak nehubujte, že jistí činitelé
Be naší společnosti vzdalují a že se jí posmí
vají, pak nepište v novinách žaloby, že jernné
české venkovské rodiny posýlají své dcery do
ciziny a do klášterů!

Nechceme dále o tomto případa psáti,
každý učiní a učinil si svůj úsudek o něm sám,
avšak trochu šetrnosti ke spravedlivost a pravdv
milojícím citům mas lidu a konečně trochu
ohledů také ku víastním osobám, zkratka
abychom nikde neurazili a nenarazili, trochu
rozumu 8 rozmyslu by na jistých místech a
a v jistýchpřípadechv Praze neškodilo.Máme
za to, že tato poznámka bude vlídně přijata
jako nepopíratelná pravda a kdyby ji chtěl
někdo rozsnovati a upíral nám k ní právo,
doufame, že bychom to právo nanejvýš stkvěle
obhájili proti každému.

Neškodilo by, kdyby se sestoupila v Če
chách společnost, která by spravedlivě a ne
stranuě sledovala zvrácenosti českého života
listem, jemuž by nejlépe svědčilojméno „Česko—-—======————
nosti a ctnosti před její opakem. Pak nemě. Rieger
dvě duše, nýbrž jen jednu, a tu vždy ukazoval
přímo, ať již vytýnal stíny, aneb uznával stránky
světlé. Miluje a konaje spravedlnost ve všech
slovech svých « skutcích, odpustil všem, kdož
proti němu spravedlnost porušili. Nechť učí se od
něho u nás ti dé, kteří ze zaslepeného strannictví
nemohou zapomenouti,že jejich přesvědčenívzepřel
se někdo tím, žehájil práva přesvédčení vlastního.
Zapomenutí křivd a odpuštění nepfekážela mu
Všsk, určitě rozlišovati mravní rozdíly. Při nesmírné
dobrotě srdce nebyl tedy národním pedagogickým
slabochem na rozdíl od mnohých povah, které,
jakmile se jedna o jejich stranu, s obdivuhodnou
přimykavostí přijímají méřítko, dle kterého pře
stupky a úhbany činí nárok na uznání právě tak,
jako skutky nevinné a zákonné, Ne, sofistických
kejklů Rieger neznal.

Opakuji, Rieger byl povaha veliká. Kdvž
jednou byla učinena narážka na otevřený list,
kterým ho trhavé počastoval prof. Masaryk, od
pověděl s úsměvem: +Ach, to mi nevadí, abych
v něm (Masarykovi) i dále viděl znamenitého
učence.« Věta tato šla zs srdce a nebyla polapena
ze vzduchu.

Jsem přesvědčen, že ochota, se kterou kaž
dému odpůrci odpouštěl, byla založena na kře
sťanském přikázání lásky ku bližnímu, jakož vůbec
považoval za důležitou apologii našeho náboženství
společenskou normativní sílu a kulrurní jeno vý
sledky. A kdybych uvedl ještě některé jeho výroky
o církví katolické, jaké dnes smýšlení jest, uškodil
bych snad jeho památce. Ve spojitosti s tím není
nezajímavo našim čtenářům, že Rieger byl ctitelem
nezapomenutelného | biskupa našeho Brynycha,
Vzpomínaje jeho smrti, když jsem -v prosinci
v Praze při příležitosti ho navštívil, projevil zájem
o jeho nástupce. Jmenoval jsem kandidáty, pokud
jména jich pronikla na veřejnost. Rieger potakával
hlavou a pak označil dva, kteří podle jeho soudu
byli by hodnými nástupci Brynychovými. Jeden
z obou jest již naším biskupem.

Končím krátkou tuto vzpomínku. Shromáž
dění národa, jež jsem s mohutnými dojmy obzíral
ze schodiště musejního, bylo imposantním epilogem
úcty, která při pohřbu velikého Čecha a vzácného
člověka v nejviditelnéjších formách byla projevena.
Budeme-li míti jako on ryzí úmysly, duševní a
mravní odkaz jeho nevybledne minulostí.

moravský mlátící stroj“, neboť cepy by na pří
kladné vytloukání plev z rozmanitých řekněme
„pobloudění“ u nás za dnešní doby nestačily.

Obrana.
České světle ve tmách středověku.

Tak jest nazván v jednom liberálním učitelském
listě náš slavný Tomáš ze Štítného. Myslí tedy
naivní pisatel, že bystrost a učenost Štítného
byla tebdy u oás jea čestnou výjimkou? Kdo
jen trocha zná poměry, v jakých Štítnému do
přáuo tak vysokého vzdělání, soudí ovšem jinak.
Ta Pražská universita, která byla kuitarním
ohniskem celé střední a severní Evropy, pů
sobila rozhodně pronikavě na vzdělanost celého
národa. Tomáš Štítný měl potěšení patřiti na
celou řadu slovatných učenců krajanů. Lito
myšlský biskup Jan ze Středy upoutal na sebe
pro své všestranné vzdělání horlivou pozornost
samého genialního basníka Jana Petrarky.
Vojtěch Raňkův byl zvuleu za rektora vyso
kého učení Pařížského; Štítný sam se k němu
často obracel o radu. Bystrost a učenost Ar
nošta z Pardubic i Jana z Jenštejna posud
hlásají mnohé zachované spisy. Milič z Kro
měříže, který denné až čtyřikrát uchvacoval
poslachače dlouhými promluvami, budí údiv
do dnešního dne atd. Čechové pro svou ačenost
na cizích universitách i na cizích dvorech pa
novnických dosahovali vysokých úřadů. Ne
svítila v Čechách hvězda jedna, zde bylo plné
světlo. Kdyby se bývali tmářští klerikálové
nepostarali o Pražskou universitu a kdyby 80
nebyli zastávali selské svobody, sotva by byl
Hus studoval. Vždyť čeští neklerikálnvé roz
umáli osvětě poněkud jinak. Tito právě pod

„vlajkou kalicha universitu oloupili, selský lid
zotročili a synům zotročených sedláků studo
vati nedovolovali. Teprv za husitství v Čechách
nastaly středověké tmy; před tím však zde
bylo světlo.

Politický přehled,
Nejtvrdším oříškem v státnickém umění mi«

nister. předsedy dr. Kórbra za nynějších poměrů
politických ohlašovány byly mnohými předlohy o
rakousko-uherském vyrovnání, První čtení těchto
předloh vyrovnacích zahajeno bylo v poslanecké
sněmovně dne 17. března. Obstrukce vymizela z
denního pořádku toho dne. Dr. Herold dne 13.
března při ukončeném projednání prvního čtení
státního rozpočtu jménem mladočeského klubu
prohlásil, že hlavní boj proti vládě nadejde teprve
př: jednání o rakousko uherském vyrovnání. Ale
hned na počátku Mladočešiustoupili problašujíce,
že se hlavní bitva prozatím odkládá, dosti času
na to pry při druhém nebo třetím čtení. Dle všech
známek i potom nebudou páni činit vladě obtíží,
Tento ústup prohlašován jest se strany mladočeské
za taktický počin velikého významu, ježto vládě
má býti takto odňata možnost, aby vyrovnání
provedla na základě $ 14. Konečným cílem poli
tiky české delegace jest prý dle »Politik« retorma
říše s ohledem na historická práva naše a dále
kulturní a hospodářské sesílení národa českého.
To tedy jest prý příčinou obratu mladočeské tak
tuky. Dříve to páni nevěděli? Vládní listy vzdá
vají českým poslancům pochvalu, že upustili od
obstrukce.

Jak se pochopuje hájení hospodářských zájmů
této poloviny říše, viděti z toho, že prvního dne
při jednání o vyrovnání v zasedací síni posl. sně
movny přítomno bylo sotva dvacet poslanců a
řečníci odříkávali své výklady před prázdnými
lavicemi.

Čechové usilují o brzké sestátnění společ,
státní dráhy a dráhy severozápadní, kdežto Poláci
naléhají na dr. Kórbra. aby i severní dráha byla
cu nejdřív sestátněna. Točiní vládě značné obtíže.

V Pětikostelí v Uhrách po protestní schůzi
proti branné předloze 16. t. m. udály se demon
strace, na jejichž potlačení musilo býti povolano
vojsko; v Pešti pak demonstrovali při zahrání
císařské hymny.

Car Mikuláš II. vydal manifest, hlásající
novouopravní činnost na Rusi v oboru církevním,
hospodářském a samosprávném. Tím vyvolán v
celé zemi mohutný ohlas.

V Portugalskudošlozvláštěv městěCoimbře
k vážným nepokojům, na jichž potlačení užilo
vojsko střelné zbraně, čímž bvlo několik osob zabito.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hliaslkka. Dne 15. t. m. konala jednota

„Svornost“ schůsi, spojenou s poačnou přednáškou.
Přednášel vp. J. Sahula £ Hradce Králové o zlaté
dobé národa českého. Maohými fakty dotvrdil, žo
poslušnost k Říma Čechům v ohledu kuitarním pranic
nepřekášela; naopak právě v té době, kdy náš národ
Inul k Římu láskou neoddanější, vynikl v kultarním

zápolení, bobatství a spokojenosti nad všecky země
okolaí. Před přednáškou i po ní zazpívány byly pěkné
některé písně; po přednášce se bavilo- shromášdění
ještě delší čas budbou. Zdař Bůh další záslužné
činnosti | ;

Z Mýta u Zbirova. OdbočkaVšeodboro-.
vébo sdražení křesť. dělnictva konale dne 15. března
t. r. schůzi členskoa. Předseda p. Fr. Gros objasní!
spolkový nový řád a vybídl členy k řádnému navětě
vování schůzí a k řádnému placení příspěvků. Cvo
kaři jsou na všem takřka nejhůře, neboť všnde každý
dělník má nemocenskou pokladnu, kdežto crokař ta
kovébo nic nemá a proto Sdražení může se pokládati
pro náš kraj pravým dobrodiním. Jen aby členstvo
neochabovalo, zvláště co se týká řádného placení
příspěvků. Představenstvo dalo zřídit návěstní tabuli
a bude vyvěšovati spolkový věstník, který uznán za
velmi praktický. Též 1burea práce bude se vyvěšovati.

Zprávy místní a z kraje,
Přípravy k oslavě Teomkových ma

rozenim. Městská rada pozvalazvláštním oběžníkem
všecky místní spolky ku předběžné poradě o přitmě
řené oslavě Sótých narozenin hradeckéno rodáku his
torika V. VI. Tomka, jenž se narodil v domé, na jehož
místě zbudováno bylo staré Borromeum, nynější poštu.
Roduý dvmek '(omkův stával vedle domu p. řezníka
Česáka, tedy průčelím proti Velikéma náměstí. Tato
pozornost městské rady ku slavnému rodaku uašla tež
náležitý ohlas v místních spolcích, které vyslaly přesné
v určenou hodinu své delegaty do schůze v zasedací
síni měst, zastupitelstva pořádané, Schůzi zahájil p. Dr.
Baték jménem městské rady, uděliv, Že městská rada
míní oslaviti 41, květen přednáškou prof. Pekaře v di
vadle a vydáním brožury 0 Životě oslavencově. 4 pří
tomných delegátů navrhoval p. Dr. Reyl, aby k vůli
studentstvu, které v týž don bude meškati na svátcích,
byla oslava přeložena na jiný den Návrh tento, pod
porovaný p. řiditelem Kulířem a Drem. Posejpalem,
byl přijat, takže oslava bude pořádána doo 24. května.
Pan řiditel Seda a p. Dr. Posejpal přeje si, aby před
náška o Tomkovi byla opřeua ješté nějakým slavnost
ním sborem a živým obrazem. Prof, Krýzi navrhuje,
aby vedle přednášky v divadle byla též pořádána na
náměstí pro lid veřejná ecbůze. Mimo to navrhuje za
ložiti nadaci Tomkova ku podpoře stadentstva. | Dr.
Reyl navrhl ještě, aby v městském musen byla posta
vena vitrina 6 poprsím oslavence a se všemi jeho
spisy. Rovněž pronáší myšlénku, že by rodné místo
Tomkovo mělo se označiti pamětní deskou. Když ne
běbeu debaty vystřídaly různé návrhy, zvolena byla
ku jejich ocenění Bělenna komisse z přitomných, kteří
se ka úkolu tomu přihláeli. Zvolení byli pp. Ur. Ba
těk, Dr. Urbánek, prof. Krýzl, Dr. Geuuldiger a pan
Hájek. Jest to zajisté | otěšitolno, že městská rada
všímá s1 vedle správy města též kulturních otázek
národních. Tim se aspoň předejde váslikéma vykuřie
fování vlasteneckých mužů pro strannické zájmy po
litických stran.

Zmamení doby. Úsměvvzoudilúžasjistého
katolického hstu nad tím, že utadujíci mládež v ku
tolických domech povšímla si jubilea Vrchlického.
Dnešní materielní doba potřebuje svetlých vzorů ide
ulníhu snažení u takovým idealistvu Vreblický bez
odporu jest. Mohou tedy idealní snaby Vrchlického
v každém třebas klášteře býti mládeži pobidkou ku
zápasům za idealní statky lidstva. Tohle každý v Ce
chach pochopil a kdo nestojí zrovna v táboře roalistů
a dekadentu, pracovnímu jubileu Vrchlického vzpo
minku čestuvu věnoval. olaví-li se práce jistého člo
véka, nechce se tím tvrditi, že by neměl též svých
vad. Stuny jsou na každém obraze, ale přispívají ku
výrazu světlých barev. Oko umělecky vzdělané duvede
na každém obraze najití světlý rys, jenž zaslouží
ocenění. Nechceme am věřiti, že by katolický některý
list nedovedl Vrchlického praci oceniti. V takovém
znamení snad dosud nejsme.

Ze Všeodborového sdružení křesí.
dělnictva. Schůze užšího výboru v Hradci Král.
dne 14. března t. r. Přítomní: „rban, Jenšovský,
Pochmon, Luštinec, Aadriik, Lučnička a Polák. —
Podpury nemoc. událeny: Ústí u. Ori.: Jos, Jiruškaza
7 du 5 h, Kat. Čipova (7 dní) 5 K, Vavřín (7 dní)
8 K. Hliusko: Oborroitrova A. (7 dur, 4+K. Úpice: A.
Dubová (7 dni) s K, Rychnov: A. Vitvušová (7 dni) 4
K. Litomyát: nusý Václav 17 dníj 6 K. rřijatí Členové:
Faruik: aukertová Em. ILÍ. tř., dp. Jan Matějka,
farář, dp. Leonara Sycara, kutecheta, dp. Alexauder
Stanci, kapian, Rypková Em. IL. tř., Junek Jos. L. tř.
Litomyšl: dp. Fr. Srnad, kaplan. Hora Kutr.. Vét
rovský Antonín IL tř., Voclová M. ILI. tř., Matinová
Anna IIL. tř., Svab Jan III. tř., Moravou Jos. ILL. tř.,
Hurt Karel III. tř., Linhart Ant. III. tř., Hurtová
Josefa III. tř., Pokorná Anna JIL tř. — Bratří, pa
matujte na agitační fond!

Z méstského Klicperova divadla.
V neděli dne 22. března 1903 uspořada Filialka „[y
pogr-fické Besedy“ v Hradci Králové pohostinské před
stavení dramatického odbora „Typogralické Besedy“
v Praze ve prospěch fondu pro podporování vdov a
sirotků po zemřelých členech. Hrati se bude: Světec
či blázen“ Drama v 3 jednaních v prose. Napsal José
Echegaray. Ze španělského přeložil Jar. Vrchlický. —
Vystavi režisér V. Štětka. Utevření pokladny v 6 hod.
Začátek v 7 hod. Meziaktí vyplní hudba. Fředprodej
lístků převzal z laskavé ochoty p. Jar. Peřina, knih
kupec.

Stavební družstvo „Sokola“ v Hradci
Králové kona v pondělí 23. t. ma. o B. bod. večer v tě
locvičné „Sokola“ valnou hromadu. Na programa čtení
a schválení lonského zápisu valné hromady, zprávy
výroční jednatele a pokladníka, volba starosty, člen
ného výbora, 3 náhradníků a 2 přehlížitelů účtů,
volné návrhy. — Členem se stává, kdo ročně baď 2 K
neb 6 K přispěje,t. j. činní a přiupívající; zakladající
psk K 1v0 pro vždy. Přiblášky u br. Tolmana neb br



Bečičky. Zakladající členové obdrží vkusné diplomy.
Nesejde-li se třetina členů, svolá se po 8 dnech nová,
při katdé účasti kompetentní valná hromada.

IL žívnostomskéspolečenstvo vKrá
levé Hradel odbýrá svou řádnouvalnouhromadu
dne 35. března o 2. hod. odpol. v zasedací síni obec
ního zastupiteletví. Vzbledem k důležitosti programu
jest hojné účastenství členů žádoucí.

Místní odbor České spelečnosti Ná
rodohospodářské v Hradei Králevé po
řádá ve středu dne 35. března t. r. o 2. hod. odpol.
ve velké síni obchodní akademie přednášku prof. dra,
Zachovala: „O naší tržbě zabraničné a tržební poli
tice."

Velký komeert uspořádán bude v sobotu
dne 4. dubna t. r. Heroldovým kvartetem za spolu
působení Ednarda Treglera, dvor. varbaníka. Pořad:
1. W. A Mozart: Kvartett XII. s C dor. a) Allegro
vivace esssi. b) Menaetto, allegretto. ©)Andante can
tebile. d) Finale, molto allegro. 2. N. Paganini:
Koncert pro housle Přednose Jiří Herold. 3. a) Ra
binstein: Melodie. b) G Popper: Garotta. Přednese
Max Škvor. 4. Dr. Ant. Dvořák: Kvintett e A-dur. a)
Allegro ma non tanto. b) Dumka, andante con moto.
c) Scherzo, molto vivace. di Finale, allegro. Začátek
o půl 8. bod. večer. Konec po 9. hod. Předprodej
lístků převzal p. Jaroslav Peřina, knihkupec v Hradci
Králové.

Podpůrný spolek pre propuátěné
trestamnce v Hradci Králové konaldne22.
února 1903, valnou hromadu. Dle výroční zprávy měl
spolek v r. 1902 členů 227, norých přistonpilo 9, vy
stoupilo 14, přesídlilo 6, zemřeli 3. Příspěvků členských
přijato 477 K — přírůstek úroků 90 K 60 bh; podpor
vydáno 858 K, — na různé výlohy správní 53K 31 h.
—Ve výborových schůzích vyřízeno bylo 125 podání;
z 41 žádostí o podporu vyřídil apolek příznivě 32,
udělil podpory peněžité 7 žadatelům, 18 rodinám ša
datelů, postaral se o zadání práce 3 šadatelům, jinaká
opatření učinil ve 4 případech; zamítavě vyřízeno 9
žádostí; duem 31. prosince 190%jest pokladní hotovost
K 2256-84 a uložena v Kralohradecké spořitelně na folio
15290. — Oběžníky, provoláním v časopisech a vý
ročními zprávami zjednával a šířil zájem pro činnost
spolkovou a zval obecenstvo ku přistapování — (členský
příspěvek obnáší ročně 3 K).

Místní odbor Národní Jednoty So
veročeské pro Hradec Králové a okolí
konal dne 12. března t. r. výroční valnou hromadu.
Do výboru byli zvolení pp. MUDe. Leop. Batěk před
sedou, J. Janeček místopředsedou, J. E. Durchánek
jednatelem, B. Kohout pokladníkem; členy výbora pp.
K. Halounek, Z. Ježek, J. Kalíř, J. Tolman a C. Vlach;
nábradníky pp. J. Divecký a Fr. Hlávka; revisory
účtů: pp. JUDr. M. Kakla a A. Zimmer. Z jednatelské
zprávy vyjímáme: Výbor zasílal kniby a časopisy do
četných míst v území smíšeném a ohroženém. Zakou
peno panorama vyhovující všem moderním požadavkům,
které trvale umístěno bude v t. zv. starém klášteře.
Vtéže místnosti vystaví výbor odboru vzorky českých
výrobků zvláště z území smíšeného, plakáty českých
výrobců, mapy, diagramy, knihy a časopisy Jednoty
Severočeské se týkající. Obrázky panoramy bodou
dodávány čelnou firmou v Paříži a měněny každý
týden. Valnáschůze přijala návrh výboru, aby pano
rama byla v měsíci srpnu t. r. zasláno na výstavu
Hořickou. Daru dostalo se odboru od záložny K 20,
od spořitelny K 10, od záložního úvěr. ústava K 10,
od pana parkmistra Dra. Fr. Ulricha K tu, od pra
vovárního měšťanstva K 10, od III. živnostenského
společenstva K 6 aod IV. živnostenského společenstva
K 10. Přečtené časopisy 4 knihy darovali odboru:
čítárna Palackého, p. Václav Bouček, obchodník, p.
Tolman, knihkapec a jednatel odboru, p. J. E. Dar
chánek. Výbor vyslovuje všem dárcům peněžitých
podpor, časopisů a kuih dík nejerdečnější a prosí
opětně o darování přečtených časopisů a knih pro
naše menšiny. — Ustřednímu výboru v Praze zasláno
K 484. Ku konci suhůze oceňaje předseda odbora p.
Dr. Batěk zásluhy dlouholetého člena výboru p. Aleše
Andrýse, který odchází do Brna. Po té končí předseda
krátkým doslovei valnon schůzi, které přítomno bylo
celkem — deset členů.

Okrašlovací spolek v Hradci Král.
koná v sobotu dne 21. března t. r. o půl 8. hodině
večer v „Besedě“ valnou hromadu. V případu, že by
se v určenou hodinu k usnášení se dostatečný počet
členů nosešel, odbývá se drahá valná hromada o půl
hodiny pozdějí, bez ohledu na počet přítomných.

Z Káranmie (Zo zastávky). Ve čtvrtek dne
12. t. m. jel rolník p. Vosáhlo z Babic na pohřeb do
Káranic. Když přijížděl k prvnímu zábradlí (šrankům)
od zastávky Káranické, byly tyto náhle spuštěny;
následkem toho lekl se kůň, ulomil voj od bryčky,
hospodář pak nárazem tím vyhozen byl na zem a
utrpěl lehčí pohmožděniny na noze. Případ tento
upozorňuje, by něco horšího na zastávce zdejší se
nepřihodilo. „Šraňky“ ae obyčejně zavírají, když vlak
jest jiš na „zádech“ strážaíkovi a tu kvapem se to
děje. Kdyby zavírány byly v čas, tu strážník mohl

ještě nechati p. Vosáhlu př anťdobře jest viděti,zdali někdo jest u šraňků. Těžkojinak raditi k opa
trnosti.

Z Dašle. Dne 10. t. m. o 9. bod. slouženy
byly místní duchovní eprávou slavné, zpívané zádušní
slušby Boží za zvěčnělého šlechetného a nezištného
vůdce našebo Dr. Fr. Lad. Riegra. Smnteční této slav
nosti obcovali mimo školní mládež členové městské
rady, místní školní rady, místní polky a mnohoobe
censtva.

Z Keštěmle. Zdejší místní školní rada ne
vyhověla žádosti p. učitele N. N. sa upravení bytu

ve škole. To pohnulo P učitele k tomu, že se odatěhoval z Koštěnic a vyhledal sobě byt v Pardabicích,
odkudě ráno vlakem do školy přijíždí.

Z Chrudimě. Slavnostní večer na oslava
50tých nerosenín dra. Jaroslava Vrchlického v Jednotě
katolických tovaryšů v Chrudimi v nedělí dne 8. t. m.

pořádaný, podal důkaz o ušlechtilých vlasteneckých
snahách tohoto spolku. Lví podíl -večeranálešel pazu
K. J. Gruberovi, jenž vystoupil v devíti číslech pro
grama. Po introdakci ne harmoniu, přednesenévirtu
osná předsedou Jednoty dp. Fr. Horákem, přednesl

n Gruber se sápalem jím napsaný slavnostní proslov,
terý podal důkas, še aator Vrchlického velmi dobře
tostudoval. Skupení se sádrovrým velkým reliefem
rcblického bylo velmi vkusné provedeno a daleko

ladnéji nešli při slavnostním představení společnosti
p. A. Janovského v městském divadle. Jednoaktové
drama „Nad propastí“ sehráno plynně a s porozuměním.
Nejjistěji sobě vedl ve bře áarnalista Proskovec (p.
Slédek;; více moderní hře svým přednesem pfiblidoval
se p.Graber jsko Bohdan Navrátil. A též se nám i
stéto stránky samlouvala Cecilie (el. Medunorá), man
šelka Proskovcova, najmě svou procítěnou, oduševnělou
brou; i zjov její jest divadelní. Palmu večera dobyli
sobě slečna M. Štěpánková a p. K. Seemann, prvnější
výtečným přednesem několika písní, s nichž „Kovářova
Aodula“, odpovídající temperamentu slečny, vyvolala
pravou boaři pochvaly. Pan Seemann ukázal, že do
vede místrně oviádati svůj nástroj a klidil též hojnou
ochvalu. Oršem velkou zásluhu má též dp. P. Fr.
Jorák, jako výtečný hudebník ns harmonium. Celkem

se večer nade vše včekávání i finančně vydařil s Jed
nota podavší důkaz své snahy uádlechtilé, vykáže se
veřejnosti častější činností, kterou letošnímrokem, jak
se zdá, vlavnovtním tímto večerem důstojně zahájila.

Východočeská výstava v Pardnbi
cíeh r. 1908. Zemský výbor král. Českého usnesl
te v sezení svém dne 18. února t. r. na tom, aby
nejbližší ústav, král. čes. zem. polepšovna v Opato
vicích účastnila se východočeské výstavy a to vo
zvláštním pavillonu.— Programvýstavy zemědělského
průmyslu jest tento: III.odděl. a) Cakrovarnictví,
b) Pivovarství a aladovnictví, c) Libovarství, d) Škro
bařství, e) Mlynářství, f) Zpracování čekanky, g)
Octářetví. IV. Udděl.: 1. Strojená hnojiva. 2. Oleje
vegetabilní. 4. Mazadla všeho drahu. 6. Krmivo ob
chodní. 6. Léky zvířecí. 7. Různé do téhof oddělení
přikázané předměty výstavy. — Vědecký odbor vý
utavy zemědel. bude obsabovati: 1. a) práce žáků a
žákyň; b) ukázky sbírek učebných, zejména pomůcky
učiteli zhotovené; c) plány budov školních; tiskopisy
školami vydané, 2. Pokračovací hosp. školy. 3. Od
bornou literaturu zeměděl. 4. Pomůcky učebné pro
školy zeměděl. obchodníky vystavené. 5. Diagramy a
výkazy statistické všech odborů. 6. Oddělení melio
rační. 7. Pokasnictví zemědělské. Přiblášky přijímá
výkonní výbor a zašle potřebné tiskopisy na požádání
výstavní kancelář — ve kterých veškeré podrobnosti
sou uvedeny.

Z Nechamie. V sobota dne 14. t. m. ozdoben
byl lesní J. O. hraběte Jana z Harracbů p. Jan Sejfort
ze Zvíkova medailí za své služby přes 40 roků jme
novanému českému kavalírovi prokázané, Před denátou
hodinou bylo mu toto vyznamenání a přítomnosti
všeho úřednictva jak lesního, tak i hospodářského
připjato na prsa, načež v 10 bodin vedli si páni úřed
níci zasloužilého veterána, pro jeho milou povahu ob
líbeného, do farního chrámn Páně, kde sloušil dp.
farář Josef Hlaven slnvnostní mši av, a významuou
řečí všecky přítomné, jichž i kromě úřednictva J. 0.
bylo veliké množství, povzbudil ku vytrvalé práci,
samým Bobem ustanovené a Synem jeho posvěcené.
Po složbách Božích odebral se slavnostní průvod do
bostince J. O. na „Hůrku“ ka společnému obědu, kde
rozproudila se vskutku přátelska zábava. O pobavení
celé společnosti, v níž se i mnobo dam přítomných
pp. úředníků nalézalo, postarali se hlavně pp.: p.
adjunkt Schreier svým fonografem; p. správec Pa
zderka v průvoda piana p. Just. Vaníčkem koncertními
čísly na housle; p. správec Zámečník přednesem krás
ných písní a hlavně p. lesní ing. Trdlica svými zpěv
nými, časovými kuplety. Finalé všsbo bylo objevení
se tří duchů (pp. John, Zámečník, Trdlica), z nichž
každý stěžoval si na ten bídný svět. Při této příleži
tosti nebylo také zapomenuto na „Matička“ a za píseň
»Veverku“ vybralo se 33 koran. — Oslavencj přejeme
ještě: „Mnogajaljeta|“

Z Jemšovie. — (Obnova sv. missie). Těch
několik dní od II. neděle postní až do pátka minu
lého týdne (8.—13. března) zůstanou ve vděčné paměti
všem katolickým osadníkům farnosti Jenšovické. Byliť
v ty dny účastní velikých duchovních hodůr, obnovy
av. missie a ve velikých zástapech přicházeli, aby
nejen alyšeli slovo Boží, které hlásali dpp. Otcové Re
demptoristé z Praby: P. Frant. Kalina a P. Frant.
Schroller, sle i veliká většina z nich přijala sv. svá
tosti. A lid vědom si velikého dobrodiní toho, nemoha
jinak aspoň veřejně se modlil k nebes Pánu, aby
Otcům missionářům hojně odplatiti ráčil. Kéž by ob
nova sv. missie přinesla jim i budoucím stonásob
ného užitkal

Hudba chrámová. Dne25. t. m. prove
dena bude v děkanském chrámu Páně Hořickém 8mi
hlasá Palestrinova mše „Hodie Christua natus est“.

Výstava česk. severovýchodu v Ho
řicích. Zadání staveb pavilonů. Ústřední správa
vypisuje již ofertní řízení na zadání následujících
dřevěných staveb výstavních: pavillonu průmyslového,

A zemědělství,o ná hudebníhoa avítacího.y vent. rozpočty i mínk loženy json
k volnému nahlédnutí v zasedací síníradnice. v'Ho
řicích. Oferty podány býti mají do 81. března t. r.
výkonnému výboru výstavnímu v Hořicích. — „Družstvo
„Ceský národní dům ve Vídni“ usneslo se pořádati

hromadnou návětěvu výstavy česk. severovýchoduv Hořicích a to ve dnech 16. a 16. srpna t. r. Mimo
družstvo připojí se ještě pěvec. spolek „Tovačovaký“
a „šupa cyklistů Dolnorakouských.“

Z konference vikariátu opočemn
skéhe. Dne 11. března t. r. sešla se volné konfe

rence vikariátu Opočenakáho, aby porokovala o důlešitých otázkách, týkajících se Šivota duchovenatva,
Jednáno biavně o návrhu ve „Věstníku“, o farních
obcích. Po delší debatě ustanovila se konference na
tom, že návrh ve Věstníku podaný so nepřijímá, po

návodůvo avé foresů je mapropranovánatrpí zedo
vytýká: 1.) Pan navrbovatel:

nedělní Ibůtu, ale sám jí nedodržel. 9.) Chce všemu
možnému odpomocí — než orgapisace dle návrbu je
neúplná a není provedena důsledně ve všech institu
cích (farní obce, diecésní správa?, zemská správa?)
8.) Zástapcům farních osad připiruje 60 v návrha
právo příliš obsáhlé. 4.) Ka krytí potřeb farních osad
a zejména na sustentací kněgatva natně třeba zaručití
závazek i se strany státní i pro příští časy a to s toho

právního titala, poněvadě a) stát církevní jmění skonkoval, b) kdyš byl osrobosen desátek, výslovně bylo
řečeno, že stát třetinu ze svého nahradí, c) kněžetvo

matriky, d) pro soudní účely podává listiny. 5.) Modus,
jakým se má prováděti presentační právo, odpírá do
savadním právním zařízením, jak 00 od oírkve pro
vádí. Po rozhovora o tomto předmětu, k němuž dle
cenvých svých zkušeností přispěl hlavně vadp. před
seda, usnáší se skapina na tom, že konference v prin
cipu uznává vice potřebu a důležitost farních obcí a
jich organisaci, musí však tyto upraveny býti sákonem
církevním, poněradě se to týká hlavně vnitřního cír
kovního života. Aby pakzákon nabyl závazka pro
foram občanské, musel by býti předloženk sankcio
vání zákonodárným sborům. — Ustanovenodále, aby
se návrh v Zemské Jednotě přepracoval a elaburát se
poslal vikariátním sknpinám, které se o něm vysloví;
však af dá se k posouzeníjeho Ibůta aspoň '/, roku;
návrh pak ve skupinách vikar. posousený ať se pro
jedná vo valné hromadě a pak af se předloží bisk.
ordinariatům. — Prozatím šádá konference, ať stát
zvýší dachorenetva plat aepoň o 30%, a o krinkvo
uálky. — Dále návrhoje směnu těchto 88 řádu orga
nisačního pro akopiny: S 1. Každý vikariát království
Českého utvoří skupinu a to buď sám, nebo ve spo
jení s jiným vikariatem. — 8 4. Kašdý člen okopiny
platí ročně « K, z čebož připadá polovice ústřednímu
výboru a polovice skapině. Aby se předešlo všemu
nedorozumění pří vybírání členských příspěvků, ať
tyto vybírá pouze předseda ekupiny. — S 9. Všichni,
kteří na valnou hromadu 8e dostavili jako delegáti
skapiny, ať mají od předsedy skapiny potvrzeno, kolik
hlasů zastupují a ať zapíší se v listině presentační.
— Na to zaslán byl novéma adp. biskupu holdovací
telegram do Prahy.

Ze Názavska. Jaro se začínákrásněotví
rati, už sem tam mihne se nedočkavý tarista, aby
potěšil se krásmými partiemi našeho kraje. Ale pro
nás je jaro vždycky dobon ne radostné naděje, ale
vzrušujícího a trapného očekávání, nebademe-li zase
na dlonbý čas od světa odříznuti. Divoká Sázava
zvláště na jaře dovede paháněti atrachu a pováší-li se,
že tu po tolika letech proseb a volání nemáme pořád
ještě řádného mostu, přechází emích. Náš most dře
věný u kulísavý je pravým únikem. Sahá totiž jenom
do prostřed řečiště a když voda se na jaře rozleje,
nemůžeme ani na krok. Pomýšlí se na to, aby byl
poslán jeho obraz jako apecialita stavitelského umění
všem technikám světa a o velké vodě vypraveny byly
obzvláštní vlaky k shlédnutí této nevídané a neslý
chané rarity. Divíme se jenom sl. politickým úřadům.
Kdyby někde hrozil plot spadnutím, už je tam komise
a majitel musí se starat © náprava, ale ta na okres
nikdo nedošlápne. Jinde, nejde-li dítě do školy, musí
otec sedět s tady, když děti nemohou jít do školy, se
mlčí. Daleká cesta — marné volání,

Z Německého Brodn. Doofalijsmevšichni,
že po volbě nového našeho porkmistra rozbouřené
vášně poněkud otichnon, ale zdá se, že čím dál bude
bůře. Začíná to pomalu otravovati společenský život,
vzmábá se nedůvěra vzájemná a jeden bojí se před
drohým promloviti, aby snad nevyužitkovalo 6e slov
k inkriminacím, udavačství a pod. A boj točí se ne
0 zájem veřejný, o zájem obce, ale o zájem několika
osob, které zdají «e samy míti toliko patent na rozam
a na všecko. A když jim nevyhovoval maž tak kon
ciliantní, jako byl bývalý p. purkmistr Kabeláč, o němž
ani nejúhlavnější politický nepřítel nemoh! ničeho ne
správného se domýšleti,natož mlaviti, nevyhoví jim

nikdo. oteějí veřejný život reformovati a zatím hodeformují tek, že pro nesnesitelné napadání kde kdo
ustoupí v ústraní. O to ae jim také vlastně jedná,
aby pak nad eutinami všeho mohli nechati zářiti své
vlastní velebě. Smutné to poměry.

Z Kolíma. Do třetice všeho dobrého se sice
říká, ale to,co začíná třetí mezera u nás vyplňovati,
nevíme, jak mnoho dobra přinese. Přichází nás ob
šťastniti pokrokářatvím red.Dubský z Chradimě, aby
ta vydával „Českou Stráž“. Chce jí ubodit zrovna do
srdce Čecha v provolání na vše strany rozeslaném
oznamuje své apoštolování laskavými slovy. Doufáme
ale, še naše obecenstvo na lep nepůjde. Mámetoho
tady už dost!

Z Kutnohorska. Pěknýagitačníprostředek
opatřil nový zákon o dani z piva sociálním demokra
tům. Na všech stranách svolávají a pořádají protestní
schůze a všude lidí jako mach. Posluchači si pochvalují
přednášky povolaných i nepovolaných řečníků, kteří do
vedou roseekat všecko na padrť. Páni šenkýři, kterým
při tom sol v uších, vňak na to přespříliš nedbají a
někteří nepřejí si nic jiného, neš aby takové schůze
odbývaly ae kašdodenně — byly by to kšefty. Kde
se hodně mluví, tam se i hodně pije. Nejvíce ovšem
utrpí výčepníci malí, protože ti json na dělnémlida
závislí a tak sleviti musf. Ještě jedni se těší z nového
zákona a to jsou „pantátové“, majitelé patyk. Pro
povznesení jejich obchodu je to přímogeniální nápad
sdrašiti bodně pivo. Jeme opravdu na konce dychtivi,

Z Čes. Třebové. (Bezbožnost).Před třemi

roky postavena bylo U nás Da mostě socha ev. Josefa nákladem p. Suchánka z České Třebové. Avšak
za několik týdnů zločinná raka sochu ta blátem po
mazala a tento týden v noci z pondělí na úterý opět
někomu překádela. Neznámý darebák urazil eoše hlava
a sice jak sv. Josefa, tak i Božskému dítěti, jež av.
Josef v náručí drší. Obě hlavy pak echoral pod most
na kamenný pilíř. Na vypátrání pachatele jest vy
psána odměne 50 K. — Sochana svátek av. Josefa
jest uš opět v náležitém pořádku. Kam jenom dospě
jeme za takového surovění mravů?



Z Polné. Das 9. t. m. slavil vdp. Josef
Štenk,bísk.vikář,komsist.rada aděkasv Polné,
své 70. narozeniny. Výsnamného toho dae poušílo ví
kariátní kadšstvo, městské zastupitelstvo a celá kol

danost svému oteckému představenéma a vzornému
psstýři. Katolická jednota paní a dívek ku poctě vdp.
jabilanta dávala r neděli večer div. představení: „Sv.
Julie“, jiš předchásel slavnostní proslov. Provedení
kasa mělo ráz elavnostní a bylo provedeno bezvadné,
amělecky. — V pondělío 1/,10 bod. uvedl vík. kněž
atvo k vdp. jabilantovi vdp. vik. sekretář Frant. Ko
trbelec, děkan v Přibyslavi, zde jej oslovil s odevzdal
nmělecky provedenou holdující adroseu. Vdp. vikář
hluboce dojat děkoval za tyto důkasy lásky, načeš
v průvodu knětstva ubíral se do kostela, by zde
aloušil měl sv. Prostranný, děkanský chrám Páně, ač
byl všední den, byl lidem naplněn. Dostavila so al.
městská rads, zástupcové všech p. t úřadů, školní
mládež škol místních i přifařených « p. t. ačitelstvem,
téměř všechny místní spolky a množství věřícíholidu.
Vdp. sekretář Frant, Kotrbelec krátkými, vhodnými
slovy z kazatelny vylíčil život vdp. jabilanta a oká
zal na to, še můše vdp. dékan býti spokojen s čin
ností svého života; neboť nežil nadarmo, vykonal
mnoho. Obnovený chrám Páně a nová věž i pozdějším
věkům bodou blásati jeho zápal a energii o Čest a
slávu domu Božího. Onyt dílem jeho! Slavná městská
rada v uznání zásluh vdp. jabilantu věnovala krásně
provedenou blahopřejnou adresa. Dopisů a telegramů

došlo vdp. jubilanta veliké množství. Bůh dobrotivýdopřej vdp. děkanovi zdraví a síly, aby mohl dočkatí
se uskutečnění dalších avých snah: vnější opravy dě
kaoského chrámu Páně a obnovy důstojné kostelíka
sv. Kateřiny| K tomu voláme: Ad multos annos!

2 Babie. Zbožní kollaturníci zdejšífarnosti,
želíce nenabraditelné ztráty, kterouž utrpěl národ
český úmrtím aeobroženého bojovníkapro svaté právo
a vůdce národu českého dr. Frant. Riegra,sošli se
dne 10. března na vyzvání místního faráře dp. P. J.
V. Dvořáčka ve farním chrámu Páně sv. Petra a
Pavla, by obcovali slarným zádušním slažbám božím
pomodlili se za spásu daše tak šlechetné Týmě
službám božím přítomna byla školní mládežso avými

Pp- učiteli, obecní sastopitelstva obcí přifařených asbor dobrovolných hasičů z Babic.

Školská hlídka.
(6) Jest to opravdu někdy k zbláznění, když

pod oknem zaznívá zoufalý zvuk nedělního flašineta
v různých variantech rosvrsaných svých útrob. Vez
měme do raky kterékoliv číslo pokrokových a svobo
domyslných listů vychovatelských u slyšíme z nich
zavznívati jediný zonfalýtón rozvrzanéhoberalisma :
„Ve jméoa vědy a pokroka vylučte positivní nábo
Ženství ze škol!“ Netřeba citovati, poněvadě celý článek

roměnil by se v nechutné reprodakuvání myšlének,
Které svým zpátečnictvím masí bodit: soustrast 8 po
litování. S nechutenstvím odkládá člověk tytu časo
Pisy, jež otravojí mladší, nezkušené pracovníky a vy
chovatele, větěpujíce jim zásady, které nutně vedou
k duševnímu rozvrata a mají vliv svůj i na ty, kteří
jejich vedení svěření jsou.

Ze všech frazí však, které čteme v pokrokových
listech učitelských, nejvíce zaráží nvědomělého a vzdá
laného křesťanského vychovatele a vůbec každého
nepředpojatého vzdělance fráze nahoře uvedená: „Ve
jménu vědy a pokroku vylučte positivní náboženství
ze školl“ — Což věda a pokrok trpí tím, když
lidetvo vychováváno jest pod aegidoa positivního nábo
Ženství, když zásady křesťanské, které byly a jsou
základem civilisace, větěpují se do útlých srdcí mlá
deže, uby dle nich zařídilu Zivot avůj, zocelila mravní
svůj charakter? Naopak čím hlouběji pronikne živá
víra srdce člověka, čím ardečněji přilne ka základním
pravdám positivního náboženství (křesťanství, tím
hlouběji položeny jsou základy jeho duchovního a
mravního života, tím bohatší u cunnější fond zu

„dlechtujících idejí nese si do živote, vnáší i do kraha
upolečnosti. Musí to býti však náboženatví pravé, ná
boženství pronikající srdce člověka, o němž praví uv.
Jakub, že „neporašeného zachovává člověka od tohoto
světa“ — ne náboženství liberární, které snese a strpí
jméno křesťana, ale nemá života dle víry. A takovéto
liberální náboženství bohužel ponenáhlu proniká ve
vretvy stále širší a širší. Jest to pověra, jež akrývá
se stydlivě za plášt náboženského liberalismu jak
dogmatického, tak morálního a vnáší do lidských
srdcí nepokoj a mravní porobu, do společností pek
sociální rozvrat, plný nedůvěry a bolestných contro
versí.

Slavný hvězdář a filosof Flammarion (v díle
svém „Diea dans la natare“ pag VII sgg.) praví:
„Trepný kontrast dlužno nám znamenati, že toa měrou,
kterou velkolepý pokrok véd a stoupající nadvláda
člověka nad přírodou povznesly našeho ducha, touže
měrouuvedly v porobu a ponížení naše srdcel
Bolestno zajisté jest, kterak na jedné straně rozum
čím dále, tím více rozšiřuje svou moc, na drubé atraně
cit hyne a nejvnitřnějšíživot duše utachá pod tíhou
hmoty. Příčinu našeho úpadku společenského dlužno
hledativ nedostatku víry“.

To, co doznává Flammarion, doznati masí kašdý
člověk, který nepředpojatě sleduje přítomné poměry:
„Nejvnitřnější šivot duše utachá pod tí
hou hmoty" Jest třeba, aby do srdcí vrátilo se
teplo lásky, teplo ideálů, plynoucích zo vznešených

-sásad nauky Kristovy, aby se přestalo o křesťanství
a osobě Kristově filosofovat, a sačalo se jednat — t.
Jj. aby život lidské společnosti položen byl opět na ten
úhelný kámen, s něhož ho smetly rationalisojící sto
letí, aby lidstvo svou výchovou a svým veřejným ži
votem vrátilo se ku Krista! — Nikoliv tedy: „Ná
bošenství se škol“, nýbrž: „Více náboženství do škol“
musíbýti časovým s pokrokovýmpostulátem kašdého
učitele,který mluví ze skušenosti a npřímně,
Vynikající dějepisec francouzský Guizot (protestant)

„pravil: „„Věechny předměty ačebné musí se podříditi
mravně-nábošenskému vychování, Zvláštní vyačování

nábošenství (jak jest nyní na školách) nestačí nikte
rak;jestrosbodně potřebno bynárodní škola
nábožensky mravním dacbem byla prova
nuta. — Neopírá-li se voškeré vychování o
morálka a nábošenství nedojdesecíle kto

ného prení vyačování má dosíci!“ —křídlené heslo„populerisace vědy“ svádí mnobé
dochy, aby národní školství učiněno bylo skušebným
polem toboto hesla. Všeobecná jest stížnost, že ve
školách mizí moment vychovatelský a in
dividuálnípaedagogikaustapaje šablonovitéma
promrakávání účebných osnov a předopsa
ných přípravek. To však nevádí mnohým,sby
dále hnali se jako oslepeni za zářivým fantomem,
který uniká (upřímné řečeno) rozpjetí vlastních jejich
schopností. A čím více se zanedbává moment vycho
vatelský v nynějším vedení mládeže, tím více brojí se
proti nejmocnějšímu činiteli ve výchově mravní: proti
náboženství. Náboženství (2 hodiny týdně) jest ještě
poslední hrásí, která zdržuje nynější směr liberálního
vychovatelství, aby nepropadl úplnému zpronověření
se zásadám arciotce vychovatelství. Ale i ta hráze má

pydnonti, aby škola změnila se v pokusnou stanici,de naprosto avobodní hlasateló vědy očkovati budou
do křesťanských duší všechny možné vymoženosti fi
losofických bypothés. Čtěte organisorané časopisy a
naleznete to černé na bíléro, že mezi požadavky or
Ganisovaného učitelatva jest naprosté vyloučení vyučo
vání positivního náboženství ze škol a „svoboda vy
učování ze strany očitele“ čili jinak, aby + beznábo
ženské škole mohl nčitel své individuelní názory uči
niti základem vychovávání a vyačování mládeže. Byl
by to rozhodně krok zpět. Jednotný názor výchovy
křesťanské, jak vybudoval jej Komenský, ustoupil by
staropobanskému systému, kdy každý filosof svým
žákům byl zdrojem pravdy a moudrosti. Jen že ten
krát návštěva školy nebyla nacené a rodičové meti
matenicí filosofických názorů mohli si vybrati takový,
který zdál se jim býti aspoň poněkud rozumný. Při
nynější nacené návštěvě školy bylo by splnéní tohoto

požedavín barbarakým útokem na práva rodičů, na evou svědomí. Nikdo nemá práva nutiti rodiče, aby dali
děti savé jsko pokusné objekty do takovýchto škol,
kde názory jednotlivců bez positivního podkladu ná
bošenského měly by bodovat: mravní charakter dítěte.
— Popularisování věd ve škole v tom amysln, aby
individuelní názory filosofické v náhrada positirního
náboženství staly we základem výchovy — jest nero
zumemem. Takovéto přemrštěné počínání odsuzujíi
moderní paedugogové. — Gerhart Amyntor praví:
„Není pochyby,že snaba po popularisování
věd, která mnohdy dosabuje stapně cho
robného, jest s to poškoditi jádro národa
po stránce rozamové a mravní, ana svádí ka po
vrchnímu posuzování, přeceňování sama
sebe a k podrývání antority veškeré. Ne
boť jisté nanky vědecké, vržené do nevy
spělých hlav, podobají se noži v rakou
hrajícího ai děcka. Nejvnitřnějšíjádro vědy zů
stane vždy esoterické a kdo vetoupiti chce v tato
svatyni, musí dříve odložití ópinavé střevíce níského
smýšlení!“ —

Pokasy, postaviti výchovu a vyučování na jiný
základ, než-li na základ positivního náboženství (mí
ním křesťanství, budou vždy končití porobou a po
nížením srdce. Věčně platnými zůstanou ve výchově
člověka slova Kristova: „Já jsem cesta, pravda a
životl“ —

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a vprodeji novin p. M Vlčkana

Příkopech.

Upozornění. K dnešnímu číslu připojeny
jsou „Všeodborovým Bdružením křest. dělnictva pro
království České“ složní lístky poštovní spořitelny,
při čemž se prosí, aby jich dle možnosti bylo užito.

Z „Kaihy lékařské“ roka 1597sepsané.
(Rukopis £ r.1629.) — Proti dušnosti a kašli výborné
lékařství. Vezmi žahavky, řepiček, šalvěj, plícník,
routu, izop, červenou bukvící, cibilí deset a lot řec
kého vína, nabera vody proti vodě vař v novém hrnci
a to pij ráno a večer, budeš zdráv. — K témuž.
Vezmi bobek, bílé kadidlo a svatého Jana chléb, vař
to v bílém víně a zamaš, aby zoěho pára nešla ven.
— Proti zlámání nohy anebo raky, baď že by ji sobě
vyvínal, výborné líkařství: Vezmi koření chobďové a
proštikej okolo kořenů to drobné, ztlačiž « vymočeným
sádlem starým a obkládej okolo noby anebo raky,
jakož umíš, neb jest ce jeden nemohl u lékaře zhojiti
a tím jest se lékařstvím zbojil. — Kdo sobě vyvine
ruku nebo nohu. Vezmi pětipretici, pař dobře a ob
lože dlážky a přilívej okolo toho. — K témož vyvi
nutí. Vezmi staré sádlo, stlačiž to v hromadu a modré
sukno vezmi a vložiž na to sukno lé masti a obviň
tím suknem. — Komu raka anebo noha schne. Vezmi
mravence i 6 kopeništěm a zvaře je přikládej a pař
sobě kdeť potřeba. — Koma nohy otékají. Vesmi
mouky bílé a bobků, což se zdá, vat u vodě dobře a
obvasaj na otok nemocnému; zkušenát jest věc.

Zase pěkmá hračka k vrašdění.
Rakouskému vojska má se dostati nové zbraně, tak
svané strojní pušky. Stojí na třínožce a může býti
snadno jedním koněm z místa na místo dopravována
a jedním vojákem obelahována. Váší 50 kg a dává
600 ran za minutu. Šest takových pušek nahradí celý
pluk. Poprvé jí ažili Angličané proti Matabelům a ta
50 Angličanů se čtyřmi těmito puškami pobílo 8000
černochů. Bade to radost z takového masakrování.

Vídeňští Čechové. Podleposledníhoačí
tání lidu je ve Vídní 1,874.067 obyvatel, £ nichš pří
sluší do „ na Moravu, a Slezska 661.028, vzemích
tohto narozených 438.005 — čili příslnšníků česko

moraveko-slezských narodilo se jich 113.388 uš ve
Vídní samé. Z osob narosených v našich semích na
rodilo se jich v okresích převášnou většinou českých
(přes 50 pct. českých obyv.) 304.565 duší, v okresích
většinou německých 106.474 duší. Ale kobcovací řeči

fiznalo se 335.869 k německé s jen 78.485 k české.
dyž i všecky šidy Českomoravské do Vídně přistě

hovalé (28.151) přenecháme beze všeho Němcům, tedy
ještě musíme nad avoa národní strátou usavříti ta
ovouto rozvahu: Poslali jeme do Vídně 276.412 lidí

svých (304.068 bez oněch 28161 židů, ač nejeou
věickni didé do Vídně se stěhojící jen s českých
okresů — ale jistě víc « českých neš z německých,

protože v těchto je šídů vůbec málo) z těch sečeštině přihlásilo jen 78.486 duší, tedy ztratili jeme
ve Vídai 197.037 duší Jedna čtvrtina nám zůstala,
tři jeme ztratili. Rozdělíme-li pak ještě ve Vídni zro
zené poměrným dílem mezi přistěhovalé Čechy a
Němce, tu se ztráta Česká zvětší o 86,700 daší.

Valná hromada „Slavíma“, generálního
podpůrného spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko, ko
nala we dne 25. února 1903. Správní radě bylo udě
leno absolutoriam a s povdékem vzata zpráva 0 její
činnosti v r. 1902 na vědomí. Pohřebné bylo vyplaceno
55 členům v obnosu 5500 K. Do správní rady na rok
1908 zvolení byli: ThC. Jan Pauly presidentem, V.
Kotrba vicepresidentem, Jan Vokoun říditelem, Fr.
Horňák místoředitelem, Jos. Malina jednatelem a
Jos. Šindler kontrolorem.

(Zasláno.
Odbora bohoslovců Xrálovóhradeckých na za

kládéní venkovských knihoven v místech nábožensky
a národnostně ohrožených zaslali laskavě příspěvky:

20 K vdp. Ant. Žák, c. k. profes. v Rychnově;
10 K vdp. Lamb. Víchta, farářv Stěžerách; 6 K vidpp.
A. Boháč farář ve Chvalči, Jouef Krajíček, farář ve
Vosicích, Tom. Střebský, čest. kanovník a bisk. vikář
v Mikulovicích, Josef Kava, kaplan v Bílém Újezdě,
Jindř. Kolář, kaplan v Nechanicích,

4 K vldpp: Ant. Hrabý, říd. bisk. tiskárny
v Hradci Králové, Fr. Stejskal, farář ve Studnici, V.
Břeský, farář v Horních Štěpanicích, J. Svoboda,
kaplan v Přelouči, J. Honek, kaplan v Limberku,
Vlad. Hornov, kat. v Novém Bydžově, Fr. Novotný,
kaplan ve Vysokém Mýtě, Fr. Pospíšil, farář v Nov.
Hrádku.

K nOPP, Ant. Brdíček, farář v Jestbořicích,Jan Ráček, č. děkan v Heralci, Pelhř. Novák, kanov.
a děkan v Nov. Městě n. M., Jos. Tajovský, kaplan
v Parducích, Jos. Scheitz, adm. v Kačerově, Antonín
Schreiber, bisk. vikář a děkan ve „lebích, Jos. Zelinka,
kaplan na Nov, Hradci Král., VI. Žid, zámec. kaplan
v Chotusicích, Josef Beran, bisk. vikář v Král. Dvoře,
Fr. Velebný, kaplan v Kutné Hoře, Jos. Hypš, koop.
v Šlapanově. (Pokračování.)

(Zasláno.)

Naší veřejnosti!
Bystrý pozorovatel společenského života vidí,

že hnutí, vzniknuvší za účelem organisovaného boje
proti alkoholismu, začíná více v řadách českého ná
roda kotviti. Boj proti alkoholismu jest nutností.
Neboť, pohlédneme-li kamkoliv, všude zříme jeho ne
blahé vlivy. Ústavy pro choromyslné a nemocnice udá
vají náw vzrůst osob onemocnělých pijáctvím, polep
Šovny a trestnice znamenají vzrůst zločinů spáchaných
v opilství, zeměa obce pak znamenají vzrůst chudinství,
s zároveň vzrůst finančních vydání na oběti pijáctví

lického stavíme nového bojovníka ku předu a sice:
Protialkoholickou knihovnu, která má
vniknouti do širokých mase lidu. Pro tuto knihovnu
jest již připravena celá řada prací jako: Rodičové,
neotravujte dítky alkoholem!, Dělnická otázka a al
koholism, Žena a alkobolism atd. Knihovna bude vy
cházeti všdy 15. každého měsíce. Předplatné na celý
rok pouze 2 K 60 b, půlr. 1 K 30 h. Obracíme se
tímto k celé naší veřejnosti, by odebíráním této kni
bovny podporovala náš těžký boj. Račtež tedy již
nyní činiti hojné objednávky, jakož i možno též za
eflatí předplatné na administraci protialkoholického
čas. „Blaho Lidu“ Brno, Frómlova ul. 16. Žádejte
číslo na ukázkou.

(Zasláno).

Kdo z p. t. dachovních pánů při renovaci sv.
missie v Chrudimi zapomněl na arciděkanství své
brejle, nechť se o ně tamtéž přihlásí,

"Tržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne14. března 1903. 1hi.

pšenice K 11'00—12-30, šíta K 960—1000, ječmene
K 7'40—800, ovsa K 5-40—6:00, prosa K 9-90—10%50,
vikve K 10*00U—1040, hrachu K 16:00—1950, čočky
K —00———, jabel K 10"—, krap K1600"—24000,
bramborů K 240—260, jetelového semene ruského
K —00——M, jetelového semene červen. K 12800
—140 0, máku K 3000—31:00, lněného semene K 33-00
—30—, 100 kg. žit, otrab K 11-—,pšenič. otrab K 10:00,
1 kg. másla K 1*80—3'00, 1 kg. sádla vepřového K
1-76—1'86, tvarohu k 0-24—?*82, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0-00—0'00, jeden hl. cibule K
2'00—2:40,jedna kopa drobné zeleninyK 1*00—160,
1 kopa zelí 0'00—0:00 K, 1 pytel mrkve 1*60—2-40,
1 hl. švestek K 0-00 —0:00, 1 kopa petržele K 0'00—0-00,
1 kopa celere K 1'00—6:00, 1 hl. jablek 6*00—16:00,

Listárna redakce.
De Plzně. Příklad uvedený spočívá na sku

tečné události a v redakci „K. L.“ mají písemné toho
doklady. Předsedou ve vzdělávacím spolku může býti
kašdý člen bez rozdílu stáří. Pouze v politickém
spolku žádá so stáří 34 let. Nezbývá tedy, leč věřit.



Víno"4
řírodní, všech druhů, 1 litr od 85 kr.
ze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

OY 0PSI© 0 OY

ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na 14 nejjemnějšílikéry,

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
francouzský vinný likér.

CHERRY BRANDY 3
MANDARIN. 3Puně Crémes. :

K dostání ve všech lepších obohodech
7 s lahůdkami a v podobných obchodech.
EPpp

Dr > *B . >G PoP

: Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a stříbřené. začseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších vécí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může 8e vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na Bv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, evícnů, pacifikálů, schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

vičkyko

Josef Pilnáčeka
b44444444

bo<b

voskové
polovoskové

v Hradci Král.

PTVYTTTÝTTTTYŤ
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Josef Neškudla,

„ca kr. dv.vý dodavatel
vwJablonném nad Orl. č. d. 86

doporučnje P. T. veledůst. dochovenstvu |

svůj všudež osvědčený a mnoha doporu- |

čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech Kostelnich Daramentů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
80000900 000,OAOOAK

BB HDBOHUGOBUOVHO 10K01000.0000000070000DDDVAUO0 00000

VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodného zvaku a důkladného provedení, s prak
tickým zařízením hracích stolků doporučuje (i bar
monia) 8). farním a patrouátním úřadům majitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonii v Poličce.

Vzdělaný řemeslník,
který po více roků zastává místo domovaíka, prosí

za jakékoli místo lepšího sluhy
v továrně, v obchodě neb v kanceláři.

Vysvědčení zachovalosti I. třídy, stáří 40 roků.

Laskavé nabídky pod značkoy „Věrnost“
poste restante Hradec Králové.
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doporačuje [. T. veledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání frank» zašlou
VTELLRANRNDENACIMNKEYMNFNENEN-IEU-SIIIr=

Z00004ODatSLDT

Obrázky "08
Kk sv. přijímání

— nabízí —

ve velkém výběru u zu sv áště výhodných podmínek

Karel Šimf v Č Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na požádání k disposici.=

ZOO
Kostelní

o
7 v / mxhi

[) d G [ | „ ék | PM

Bag“ vlastní výroby< -©
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.

Přib ěřěběěěě
Veledůstojný Pane!

Račte si dopsati o illustrovaný

CENNÍK PAMÁTEK

Da první sv. přijímání a zpověď
české katolické firmy

EM. WERNER, devotionalie,
Brno (Morava)

+ potřeběshledáte,že koupítelevnějinežje
všudejinde. +bb ěěěbě

+»

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
Boží hroby

KřÍŽOVÉCBSTY„26nebté
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporněnje uctivě

velikonoční uměleckýzávod sochařskýa řez
= bářský

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul.č 30.
v domé Sv. Vá lavské záložny od 1./X[ 1899.Illustr cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

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

„VZÁJEMNOŠST““
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.

Kkločárek
(tzv, SALZBURKÁ)

půlkrytý, ojetý kočár levně na prodej u

Čenka Bubna,
kočárníka v Hradci Králové.

VeškeréC2 <

dlažebnípráce
jako:

chodníky piskovcové, mosaikové a
betonové; dlažby z různého kamene,
dlažby terasové, stavby silnic a to
jak dlážděných tak štětovaných,
stavby betonových kanálů a veške

rých zemních prací provádí

JOSEF ŠTĚP,
© mistr dlaždičský
O =EhB v Hradci Králové. =E=

Závod nachází se v Pospíšilové třídě čp 3471.
(ve vlastním domě).

© Právě se rosesilá ©
16. až 21. číslo

DOČEA CATOLIVKŮ ÚBNOVY
3 NB“Cena1K504."ji EZ
| Všecka předcházející čísla (po 25 h)

dosud na skladě.

Objednávky obratem vyřídí

administrace Obnovy
v Hradci Králové

- . :

BDOSĎrALze

x s Českého ráje.
10 skvostných dopismic z Jičína, Pra
cbovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám za I K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vána, tedy ne pod křížovou páskou.

K. KUBA, umělecký závod a nakla
datelství pohlednic v Jičíně.

KAXPRÍNÝKPXPXHXPX
+ Nejdůstojněší bisk. kongistoří doporučený
x uměleckýzávod

dos. čkteslidia
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wm
m- kazatelen *

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. 8 od- »
bornou dokonalostí přesná dle sloho. Zvlášť

+
X

PXEXHXPXÉXH

PXHEXHXHPXÉPX

trvanlivé zlacení n polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

Závod pro kostelní práce a výrobu rámců

X+
+xX++

% saloženr 1591. ž
KPXPRPKA K PXÁPKRHKÉX

spolehlivý, intelligentní přijmeM se za

výběrčího
a ku prodeji v rodině dobře zavedeného
předmětu pro Králové Hradec a okolí.
Ucházeči musí složiti malou kauci. Nabídky

r značkou T 300 poste restante Hradecrálové.

== H"..6 ===

ADALBERTINUM.

Obrazy oltářní, obrazy na
stěně, křížovou cestu a pod.
vykonává v církevním slohu v cenách mírných a spo
lehlivě

Tomáš Scheuchl,
akademický malíř,

vícekráte odporočený od umělců-malířů benediktinů
Emauzských,

t.č.nafařeV Ou bislavicích,
pp. Nová Paka v Čecbách.

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.

První český katolický závod ve Vídni,

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, kříže

at. d.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasklá
se vše franco.



Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradee Král

zhotovuje zručně a levně

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,

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazbya podmínkyvynikajíosvědčenýmivýhodamia Iiborálností.
Všechen zisk náleží členům, neboť

Slavia jest ústavem vzájemným..
Pozorahodny jsou zvláště sasby:

Ha.) 1 pro případ úmrti,
Ha.) 4 pro případ úmrtí a dožití,

kazatelny,"již
PRB“Boží hroby, "fB

PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochralných přípisů vyloženo

majitelvinohradůvMlažicíchuMělníka,

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a sklady nábytku
“ la)4 aIa)65 ě

kmahládntí K. V. SKUHERSKÝ, || a)na rýnedkymožné
Hradec Králové. ně oko nie se 4*, stoupajícím

Ib.) na pojištění pensí.

— V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Každé hospodyňce
možno blahopřáti, která s ohledem na zdraví, úsporu
a lahodnost Kathreinerovy sladové kávy užívá.

Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouze
»sladovou kávu«, nýbrž výslovně vědy == Kath
reinerovu === sladovou kávu Kneippovu žádati a to
pouze v původních sdo zobrazených balíčkách.

Reservy a fondy K 24,189-840-65
Dosavadní výplaty K 70,282 87858

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenstvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Králové

fihální sklad
své vlastní výroby

| „ Pow „kostelního náčiní.
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti botelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pan

K. V. Skuhorský tamtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

Yenstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatníkapasířvChrudimi.

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinkya—————>
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti
> Pivo z měšťanského pivovaru v PlzníO přímood čeru. ii
Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny Opravuje a obstarává
k největší apokojenosti, P kteréžto příčině těší ojnému, lichotivémuuznání T ppr. hostí z *rahy i2 kraje.

v Praze, Ferdinandova třida.

důst. duchovenstvoa sulkna ku chrámovým účelům doporučuje

Václav Vacek, majitel.

N OVOTI NÝ v ohromnémvýběruza nejlevnějšípevnéceny
Óbchodní dům se sukny Ď. A. Ogalek, Alradec Akrálové.

PR“ WE“ Vrorkyse na požádání zašlou. “jii “ii;

Vackova plzeňská velkoréstaura0e

tu= i cizozemské projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Beseda.
Motiv jarní.

Napsal Josef Váha.

„Přilítlo jaro z daleka
a všade plno touby...“

V. Hálek. ©

Jaro je tu, jaro je tul
Tak rozezvučely se najednou hluboké lesy

a svěstí tou tujemnon zachvěly se stráně, po
rostliny, příkopy, potoky, řeky. A celá příroda
vpadla v jásavý ten výkřik a rozvlněným
vzduchem letělo od travičky k travičce: „Jaro
je tu, jsro je to!“

A jako když čvihne čarovným proutkem.
Vše ožilo, vše se pohnulo, vše poskočilo. I ten
vydoutnalý, vyšeptalý pařezna kraji lesa jako
by se byl usmál. Kosmatou jeho parukou za
třásl silný proud vzduchový a vyšeptalá ústa
zdála se také volati: „Jaro je tu, jaro je tu!“

Zakrákoraly kavky a vrány v korunách
stromů, vznesly se jakoby poplašeny do výše,
zakroužily sem a tam a juž rozlétly se na vše
strany po dvou. Ptačím jejich srdíčkem projela
najednou podivná zvěst: „Jaro je tu, jaro je tol“

A z lesa vyběhl zajíc, sa ním drubý,
rozhlédl se plaše po okolí, zastříhal ušima, za
čenichal nozdrami a již honil se jeden za
druhýmpo zeleném žitě. A skřivánek vyplašen
vylétl divoce z brázdy, zděšeně zacvrlikal,
a již vznášel se jako střela k nebesům a v já

savých akkordech a zvonivých trilcích ozna
moval v šíř i v dál: „Jaro je tu, jaro je tul“

Vzdychla země, vzdychla z hluboka, jako
by se byla probudila, protáhla zkřehlé údy,
rotřela si srak, viděla emáti 80 slunce, slyšela
ásati skřivany, zvoniti pěnkavy, usmála se

jako znovozrozená a již počala údy své krá
šliti jako nevěsta. Oblékla se v křišťálový
vzduch, do vlasů vetkala si stříbrnou mlhu,
do ňader zatkla rubíny a smaragdy slunečních
paprsků a pak ještě jako dráždící koketa skro
pila se celá sladkou vůní fialek.

Vylezl z úkryta brouk. Vyběhl divoce
akoby honěn, ale najednou se zarazil. Zakýval
lavou, rozehnal se tykadly v pravo a v levo

a pak stál jako ztrnolý. Nohy jasem slunečním,
vůní a silou vzdachu pod ním klesaly. Stál
jako přibitý a s pravým požitkem labužníka
zhříval se vwpaprscích slunce a naslouchal
neviditelné hudbě, která táhla ovzduším a jež
hučela ve větvích stromů a keřů jako v drátech
telegrafu. A zvláštní ta symfonie vrcholila
v mohutném a jednolitém akkorda: „Jaro je
to, jaro je tal“

I motýl vylétl z dubiny. Zakroužil něko
Jika smělými křivkami vzduchem a pak najed=
nou padl jako opilý na sežloutlý list, rostáhl
křídla, zatočil se sem a tam a již brál všemi
barvami v zátopě světelné. A všechno ostatní
sežloutlé, deštěm a sněhem vyprané | listí
v dubinách se chvělo, kmitalo, tetelilo a třáslo
a šepotalo tivíci a tisíci neviditelnými jazyky
a rty: „Jaro je ta, jaro je tal“

Zahořel jasem slunečním trávník, zbnědl,
zbronátněl, zradil, oživl tisíci a tisíci živočichy
a již v ňadrech jeho klíčily sedmikrásy, sa
sanky, pampelišky, chadobky, blatouchy, orseje,
podbíjky a všechny ty ostatní dítky jarní kvě
teny. Budil se a vstával k života, k radosti.

A tam v rohu třásla hlavinkoo bleďounká
sněženka, chvěla se celá, tak útlá, tak něžná,
tak jemná, tak slabounká jako kvetoucí dívka
8 nádechem tuberkulosy a svuchotin. Vykvetla
V mrazu a sotva vrkvetla, již nvadá, končí,
byne. Život její není radost, jest umírání, smrt.

Opředly se jebnědami a kočičkami vrby
a jívy, osyky a lísky. A svítily ty podivné
květy jako vyleštěné stříbro a leskly se a zá
řily a třpytily se. A tisíce a tisíce včel hou
pato se na nich, jako by někdo neviditelný je
tam byl najednou vysypal. A bračely u šaměly

a broukaly a poridaly si ty zvláštní pracovnicestále něco a vláčely těžké své nohy po květech,
jako by je ani unésti nemohly. Nachytal se
jim na ně pel, navěsil 8e jim všade i na křídla,
byly jím obaleny na všech stranách a stále u
stále ještě hledaly, lezly, pobíhaly. Zasvištěl
najednou prudký příval větra a sta a sta pil

ných pracovnic smetl do dravých vln zjitřenéřeky. Utonulybez milosti ....
Život jest práce,práce jest zápas o chléb,

a v zápasu o chléb často člověk hyne.
Zaleskly se svitem prazvláštním i kalužiny,

močály a rybníky. Každá strouška omládia
a rozhovořila se hovorem nezvyklým. A vše

se chvělo, vše se třáslo, vše se probouzelo
k životu, k radosti. A v každé kalažině pro
badil se život a v každém močále zajásal nový
avět „Ažáby opoaštěly své zimní úkryty, roz
tahovály namáhavě zkřehlá údy a již se draly
ma povech vodní hladiny blíže k vzduchu,

skamčtiu, «k teplu, k životu. A kašdá z nich

rozložila se jako znovuzrosená na povrchu
bladiny a ssála celou svou bytostí a plnými
doušky vzdoch, světlo, teplo, život. A v ne
bnuté poloze onila z nich každá o vlažných
a měsíčních májových večerech, snila o sladkém
a tolik opojném kouzlu lásky, snila o celém
zástapu pulcových svých potomků, jak rejditi
budou v kaložině v žára a úpalu slunce červ
nového.

Přeletěl přes kalužinu stín, jako když
černý mrak přelítne slancem. Lekla se žába,
vytrhla Be z opojného snění, ale už bylo —

ozdě. Jakási dravá ruka ji uchopila, stiskla
jako ocelové kleště, vytáhla spěšně z vody,
rozevřela zrezavělý, tupý nůž a již cítila ubohá
žába v půli těla jakýsi pal. Několik okumžiků
křečovité bolesti a již plazil se ubohý tvor
vedle kalužiny v trávě a v sítí v bolestech
úkratných. Plazil se namáhavě, chtěl utéci,
napínal síly veškery, ale — marno. Vylezlá
střeva roztahovala se po travinách, vázla na
nich a krví kropila půdu kolem. A paprsky
sluneční nemilosrdně pražily v zjitřenoa bolest
a pálily jako rozžhavená ocel a přisušovaly
rozlezlá střívka k ostřici a k travinám. Ubobý
tvor hynal, hynal v bolestech děsných, hynul
zdlouhavě, hynal způsobem etrašným, bezcitoým,
bestialním....

Radost života jest krátká,
umírání|

Z chaloupky vyrojilo ee klabíčko dětí.
Jako když hospodář rozhodí hret obilí. A ská
kaly, běhaly, točily se a honily, jen 8e jim
hlavičky třepetaly. Jedno upadlo, drahé přes
ně,třetí vedlea bylovýskotua křikua hluku
až uši zaléhaly. A tváře jim hořely, jako by je
zapálil u oči svítily jako rozžhavené uhlíky.

Vyšovrala se za dětmi shrbená oabička.
Byla kost a kůže. Tělo nabnuté, hlavu šŠedivou
a race a nohy třesoucí se. Jenom z tváře zí
rala jí dobrota, jako by se ty vrásky tam
jinak než k dobrotě sestaviti nemobly.

„Jen se točte, točtel“ zabroukala. „Bez
tobo ta radost nebude vám dlouho trvati.
Půjdete do školy, vyjdete z ní a pak..Chadý
člověk má těch radostí v životě pomalu. Samá
starost, samé soužení,samá bída...

„Přijde jaro, přijde,
bude brzy máj.. .*“

A děti rozepěly se jako skřivánci. Babička
se pousmála.

„Máj, bude brzy máji“ — Kdy já ho
měla. kdy já měla máj? - Hm nikdy, nikdy!
— Mládí není ještě máj. — V máji musí býti
radost, štěstí, láska, toubaa já. . .? —Ubohá,
nepoznala jsem, co to radost v životě, co to
štěstí . . . V chudobě jsem se zrodila, v chu
době jsem vyrostla a ta chadoba stále po celý
život věšela se mi va nohy jako centová 24
važí. Ne a ne se hnout. V chudobě jsem žila,
v chudobě umírám . . . .“

A babička pozdvihla třesoncí se ruku
k oku a zamáčkla tam slzu.

„Ještě že má člověk tamhle z té drobo
tiny trocha radosti, jinak by ten život nestál.. .“

Babička se náhle zakuckala a nemobla
mlaviti. A děti se smály, křičely, skotačily,
běhaly, jako by ten život na světě nebyl
Dičím jiným než jen radostí.

„Dřela jsem se, namáhala jsem 8e, shů
něla jsem, šetřila jsem a co mi to vše bylo
platno? K čemu byla všechna ta má "ráce,
svědomitost a přičinlivost?“

A babička se zakuckala požnova a poznovu
utírala slzu deroucí se mocně z vyhaslého oka.
A slunce svítilo, větérek laškoval, skřivaní a
pčěakavy pěli a děti stále a stále zpívaly:

„Přijde jaro, přijde,
bude brzy máj,
rozkvete se růže,
rozkvete se háj.“

Ale babička už neslyšela. Zamyslila se,
jak to tak divně na tom světě chodí ...

život jest

. e
*

Milá babičko' Pracovitost a svědomitost
je v životě nullou, na světě platí jen štěstí a
— protekcel

Zprávy hospodářs*é.
Pěstování bobů mezi zemáky vřele

se doporačaje rolnictvo v „Hospodářském
lista“ chradirmském. — Jistý rolník nasázel r.
1902 na pozemka odvodněném, s těžkou nepro
pustnou spodinou a černou humusní ornicí, na
polovici brambory samotné, nu druhou polovici
brambory o 5 cm řídčeji od sebe, avšak mezi
ně dal vědy po 1 zrnu bobo. Počasí bylo až
do léta sacbé; uvšak právě přede žnémi na
staly husté deště, které —jak známo —zdraví

brambor bývají nebezpečné. A výsledek? Na
měřici pole sklidil na pozemku jen brambory
osázeném 26 g hlíz brambor zdravých a 260
kg. hlíz hnilobvu napadených. Na měřicí pole,
kde pěstovány brambory s bobew, získal krás
ných zdravých hlíz 24 g a zoamenitého bobu
220 kg. Nahnilých brambor sebráno jen 40 kg.

Vvaledek v penězích jest asi tento:
Po míře sklizeno:

bramborysamotné 24 gpot K—. . 104,- K
brambory s bobem 2! gpo4-—v6K ,

boba +20 g p» 18 K 39 Ke0h j 13660 K.
Z cifer těchto viděti jasně, že bob bram

borům na výnosu neuškodil, neb sklidilo 8e
jich pouze o Z g méně než na poli s brambo
ry samotnými; za to ule přispěl bob svým
výtěžkem k výnosu pozemku, nepočítajíc ani,
že po sobě zanechal půdu kyprou, kořáním
prostoupenou.

Velice důležitým jest poměr monožství
brambor nakažených Kdežto při samotné kul
tuře bramborové nalezlo se 260 kg. brambor
nakažených, aašlo se jich při kultuře smíšené
40 kg. Bob, jsa. rostlinou velmi žíznivou,
všechou přebytečaou vláhu spotřeboval | pro
sebe a hojné narostl. bramborám pak tím
odejmul jednu z hlavních příčinuhuiloby, vlhko.

Ziskaného bobu užil rolník oven při kr
mení vepřů. V listopadu počal krmiti 7mě
síčního vepře brambory pařenými, rozmělně
nými spolu 4 vařeným bobernu ukončil krinení
dne 20. února, kdy vepře zabil. Dle tarifu
domácích řezníků obnášela cena tohoto, nyní
10"/„měsíčního, dobře vykrmeuého vepře 168
K, což jest výsledek více než uspokojivý. Bobu
vařeného spotřeboval vepř ten 200 kg., syro
vého jako pokrontka 20 kg.

Výzaam tohoto praktického pokusu je pro
rolníky veliký. Jestiť u nás zvykem, že rolník,
aby si opatřil pro svou douácnost potřebný
tuk, krmí si často vepře kukuřicí, které 100
kg. kupuje za 16—18 K, ač mohl by bez újmy
výnosu brambor vypěstovat jako meziplodinu
potřebný bob pro několik krmníků — zadarmo.
— Nač vyhazovat zlato do ciziny, když se i
na našem poli úrodí!

Literatura.
Grafická společnost „Unie“ v Pragme.

Spisy Julia Zeyera VÍL. Kristina zázračná. Seš. 6. a
7. po 40 h. — Sofie Podlipské spisy VII. Dva rodo
kmeny. Seš. 3. a 4. po 30 h. — Bož. Němcové Ba
bička. S kresbami akadem. malíře A. Kašpara. Troj
barvotisky v textu. Seš. 4.—6. Cena 5 K.

J. Otto v Praze. Básnické episy Jar. Vrohlic
kého: Brevíř moderního člověka Se. 4.—6. po 32 b.
— Aoglická knihovna. Jan Maclaren: Drumtochtské
obrázky. Přeložil F. Žilka a Jos. Bartoš Seš. 8.—10.
po 24 h. — Lidové rozpravy lékařské. Řada IV., č.
3. Poměry nalezinectví a eirotčeuství v král. Českém.
Napsal MUDr. Jan Dvořák. Za 2 K. — Nová země
na severu. Výprava kapitána Otty Sverdrupa k severní
točně. Překládá dr. Jiří Guth. Seš. 3. za 80 h.

Knibtiskárna V.Kotrby v Praze Charles
Dickena: Nicholas Nickleby. Román. Z angličiny pře
ložilo M. Charbuska. Seš. 2. a 34.oo 80 h. — Rajská
Zahrádka. Časopis pro mládež. Řídí V, Špaček. Seš.
7. roč, XII. Předplácí se ročně 1 K 60 h. — Čechie.
Obrázkový a zábavně-poučný měsíčník pro českoa do
mácnost. Řídí J. Pauly. Roč. II. Seš. 3. Vychází kat
dého měsíce za roční předpl, 6 K. — Rádce duchovní.
Časopis kněžatva Českoalovauského. Řídí megr. dr. J.
Burián a Fr. Vaněček. Roč. X., seš. 4. Roční předpl.
8 K. — Křesťanská Škola Časopis pro šíření idef
nábož. v Českém školetví. Redaktor V. Špaček. S pří
loboa „Obrana“ pravdy křest. ve veřejném žirotě.
Roč II., sešit 6. Vychází dvakrát měsíčně za roční
předpl. 6 K.

Nákladem družstva „Vlasti“ v Praze.
Vlast, časopis pro poučení a zábavu. Redak. Tumáš
Škrdle. Roč XIX., č 6. Předpl. na rok 10 K. — Vy
chovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť. školství.
S přílohou katechetskou a učitelskou. Redaktor dr.
Radolf Horský. Roč. XVIII, čís. 4. a 6. Vychází dva
krát měsíčně za roční předpl. 6 K.

Jos. R. Vilímek v Praze, J. Klecandyspisy:
Hrdinové malých románů. Seš. 7.—10. po 25 b. —
Dovatenácté století slovem i obrazem. S:8. 49, a 60.
pojednává o sociálních proudech. Cena seš. 60 b. —
Velikáni našich dějin od dr. Jar. Koviny. Ve s:opách
Žižkových a na Sioně Seš. 16.—19. 50 28 hb. — A.
Damas: Tř: mušketýři. Seš. 18.—:1. po 25 hb.

Dražstvo „Máj“ v Praze. „Máj“,belletris
tický týdenník. Rsdaktor Fr. Herites. Roč. [, čís 25.
—:5. Předpiácí ee ročně 10 K. — Rok na vsi. Kro
mka moravské dědiny. Napsal Al. Mrštík. Seš 8. a
8. po 36 bh.

Vycbovatelské Listy. Časopis. věnovaný
zájmům křesť. vychorání. Redaktor Al. Adai.ec. Roč.
III, seš. 3.—5. Předpi. na rok 6 K zasílá se admini
straci v Brně na Petrově čís. 1,

Kronika královské Prahy a obcí soused
ních. Sebral a vypravuje prof. Frant. Rath. Obrazem
doprovází a nákladem svým vydává Pavel Kórber v
Praze. Seš. 4. a 5. po 60 hb.



Kasatel. Homiletický čtvrtletník. Redaktor dr.
Ie. Zahradník a dr. Rob. Neuschl. Roč, X., čís. 2.
Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Předpl. na rok
7 K. (Redakci po dr. Ie. Zahradníkovi převzal Method
Zavoral, český kazstel v Jihlavě).

Oblzor, zábavně-poučný časopis, vychází v Brně
dvakrát ze měsíc redakcí megr. VI. Šťastného. Roč.
XXVI. Seš. 4. a 5. Celoroční předpl. 4 K.

Potalný zpěvák. Písně Karla Skřivana.S 2
kresbami Mik. Alše. Vydal „Nový Život“ v Nov. Ji
číně. Cena 1 K.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo
vanských. Redaktor Fr. Švábeník. Předpl. 2 K ročně
zasílá se administraci Sev. Kv, do Olomouce.

Růže Dominikánská. Kat.časopisbratrstva
růžencového a třetí řehole dominikánské. Redaktor P.
V. Bubeník. Předpl. na rok 2 K 8" h. Administrace
v Praze 234.—I.

Poklad věřících. Lidovýlistk uctění Nejev.
Svátosti olt. Řídí V. Roudnický. Roč. předpl. 1 K 20
bh. Nákladem spolku „kněží odoratorů“. Expedice v
knihtiskárně V. Kotrby v Praze.

Slovník umění kuchařského. Sbírka
10.000 předpisů jídel, nápojů, cukrovinek atd. kachyně
české i cizozemské. S kresbami a barevnými obrazy.
Seš. 2. za 40 b. Nákladem Jos. Borsíka v Prazo.

Střední Labe upravené a uplavněné. Spol
kový orgán „Stfedolabského komitétu“. Redaktor V.
Váňa. Předpl.3 K ročně přijímá V. Pilař, majitel
mlýna ve Valech n. L. u Přelouče.

Nákladem Hejdy a Tučka v Preze. A. P.
Čechov: Rozmarné humoresky. Část II. Přeložil dr.

na spracování ovoce i
pálenka koňaku avýroba likérů |

JE Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

Č dříve sávod na sušitkování ovoce, saložený
Peřír. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,víno borůvkové (medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské.)
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

| 1891 na jub. výstavě v Prazo: stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slatémedadle.

Vzorky zdarma a franko.

Vani),

Odborný ——
obchod kávou.

Velectěnému duchovenstva doporačují svůj křesťanský
obchod kávou; zvláště činím ctěné duchovenstvo po
z0rna na znamenité, pečlivě vyzkoušené druhy zelené

i pražené, chnti zaručené,
Maje dlouholeté působení v odbora tom, aestavil jsem
druby osvědčené, čisté, tak že mohu, pokud se choti
a levnosti týče, s každou soutěží konkurovati —

Není třebajiž KupovaliKávuZ Terstu
od firem cizích, ba i nám někdy dost nepřátelských,
Račte, prosím, učiniti sebe menší zkoušku, abyste se
o jakosti přesvědčili; 5ti kilové balíčky zasílají se franco,

Doporučuji zvláště tyto tři druby:
1 balíček s kg. kávy zelené „C“ specialita K 16:—
1, 6, dlaté „G“ 16—

pražené „ 20—1 2 5 „ »

Tato káva prašená jest směs nejlepších druhů; na
zývám ji „Královská směa“,

Děkuji za přízeň, která mi byla až dosud od ctěného
duchovenstva věnována v naději, že račte i na dále

užívati mých alužeb.

F. K. CHVOJKA,
obchod kávou a vlajstní pražírna

Nový Bydžov.

ED-AD MALBURGASYNSMIŘICE:

HH 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.

OOOOOOOOO000000000

To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest mi amožř

něno zasýlati za pouhý obnos
—M*3 korun i

1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papíru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnic.
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

Oltáře,sochya j.
ve vkosném 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.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.=i ,
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Jest "nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjer“né,
lékařsky dor ručené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

ZÁKONNĚ První česká továrna
EHRÁNĚNO, dýmek

PATRIA A,Patrnáasyn
-. wJaroměři.- 

Založeno 1842.

ga$ Cenniky zdarma a franko. "jiš

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradoi
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

JAN —
KALIS „

hodinář a zlatník $8

v Rychnově n. K.

přísežný znalec
c. k. okr. soudu
(" Obrázkové
cenníky zašle.

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

500.000 kusů
velikonočních dopisnio, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů
za 80 kr., 1 zl., 120 zl., 150 zl., 180 zl. a 2 zl.

Peg“ 2,000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy na skladě za cevy
pů.odní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a 6 zl. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevniné.

Přijme se několik spolehlivých zástupců,



j Předplatné ma čívrt roku 2 k 50 A
Číslo 13. | , na půl roku 5 k —h

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBNOVU:!
Předplatné obnáší:

čtvrtletně 2k50h
pololetně . 5k
celoročně „10k
do Německa celoročně . 10 k 52 h

do zemí balkánských „11 k
do Ruska. „dik
do Ameriky „11k56h

Předplatiti možno počínajíc kterýmkoliv číslem.

Redakcea OBNOVYadministrace
——>

Táborské cepy — zlaté Cepy,

(3) „My purkmistr a radda města Hory
Tábor, vám richtáři, konšelóm i všie obci mě
stu Milevska přiezeň naši vzkazujem, přikazu
jíc přísně, aby konečně do neděle nynie příštie
tři sta žita čebróv a padesát kop grošóv nám
bez výmlavy dali.' Paklí tdho neučiníte, tehdy
8 pomocí boží (!) vás k tomu všelikým obyče
jem a nad to ohněm připravíme, že naše zoz
kázanie musíte učiniti“ Table poníženou žá
dost psali Táboři Milevským r. 1438, tedy
v době, kdy jejich moc byla porážkou lipan
skou zuačně ohromena. Ani při své fysické
mdlobě nezapomínali na prováděcí svého po
krokového programu, který přikazoval znásil
ňovat protivníky cepem a pálením; proto se
nedivme, že i Milevským hroziia bohumilá
operace ohněm, jestliže by se zpěčovali dáti
výpalné.

Učenci říkají, že se lidé velmi málo zdě
jepisu přiučují, ač má každý považovati děje
pis za učitele života. Ale bagatelisování dě
jinných zkušeností má své výjimky; na př.
tyhle táborské cepy jsou mnohým lidem ještě
po pěti stech letech povzbuzajícím příkladem.
Toho si mnozí nevšímají, že by si měli z hi
storie vybrat příklady trochu. ušlechtilejší.
Právo pěstní se zamlouvá ij moohým osvícen
cům posud víc než všecka práva zákonem Bo
žím chráněná Německý učenec Momsen dostal
chuť na rozoíjení „českých lebek“ a také svou
ušlechtilou snahu sdělil svým soukmenovcům.
Rvačky pověstného poslance německého Wolfa
uváděly v nadšení statisíce protikatolických
Němcův. Když se kariera našeho poslance Vojty
Hulanského viklala, zachránily jeho reputaci
dvě facky, kterými jeho řeznická ruka obmy
slila hlava Wolfovu. Agitátoři Holanského všu
de před novou volbou vykřikovali rytířský čin
svého kandidáta. A holubičímu národu se ta
kový příklad parlamentní práce tolik líbil, že
Vojtu zvolil znovu za svého parlamentního zá
stupce. Jak Holanský, tak jeho věrní dokázali,
že na táborské cepy s pravou vlasteneckou
uznalostí stále vzpomínají a že dle zářného pří
kladu Táborů chtějí pracovati na slávě českého
jména důsledně a vytrvale. Pomalu náš holu
bičí národ bude měřiti poslaneckou způsobi
lost dle síly a tvrdosti pěstí. „Národní“ bo
jovník dle vzoru Táborů si vedoucí jest po
važován ve vědeckém století za nejschopnějšího.

A násilrické, barbarské cepy dopadají ny
ní nejvíce na hlavy našeho katolictva. Jedná-li
se o katolíka, tu naši protivníci zahodí vše
cka vědu, všecku Jidamilnost a mlátí a bijí
zrovna šíleně. Katolický spolek si svolá schůzi;
ale sotva se započne rokovati, již se ozve ne
kulturní rámus demokratických vetřelců, již
se zdvihají pěsti „strážců svobody“ proti po

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

kojným katolíkům, tak že se musí schůze roz=
pustiti. Inn, nelze-li bojovati s katolíky důvo
dy, vezmou se aa pomoc cepy. Tahle jeden
český básník nazval nás katolíky škodnou
zvěří, do které jest povinnen každý kopnouti.
A žádný nekatolický časopis toho moderního
Táboritu za jeho surový útok uopokáral. Tá
borské cepy — zlaté cepy, jen když dopadají
ua hlavy katolíkův. Kdyby tov tak napsal o
protivnících některý katolík, psaly by se na
všech stranách roztrpčené resoluce proti „kle
rikálnímu mowserismu“,

Katolické časopisy zvláště v pražských
restauracích zakasí často pro správné názory
neomalených cepů pokrokářských. | Největší
igaoranti připisují k článkům postněšné, jízli
vé poznámky. A čtousli v nich nepříjemný pro
sebe citát z některého v pravdě učeného dila,
přeškrtnou jej a připfší poznámku, že toho
citátu nestává a pod. Aby se napřed přesvéd
čili, zda citát jest správný, to jim nenapadne,
i kdyby stránka příslušného dila byla udáva.
Víme to dobře ze zpráv, které nám byly po
dány z Prahy o škrtání citátů v Obnově. Pi
sateli těchto řádků dostala se do rukou kniha
sepsaná + biskupem Brynychem. Spisovatel
v ní zaznamenává výrok Palackého, dle néhož
sněm kostnický musil Husa odsouditi, neměl li
se dáti od něho mistrovati. Ale hned u tohoto
zcela správného výroku připsáno několikrát:
„Lež, hanba !“ Mluvte potom s fanatiky, kteří
místo vyslechnutí hned cepem nad hlavou má
vají. Čekejme pak vodtakových zfanatisovaných
Jidiček kousek spravedlnosti ke katolictvu! A
kdo přispívá k takovému zvičení, k takové ne
spravedlnosti pokrozových individuí ?, Katolíci
to nejsou; to patrno mirno jiné též z toho, ža
liberální listy mají od škrtání pokoj.

Žádná náboženská společnost své nedo
statky a potřeby tak nestranně a upřímně ne
zpytuje, jako právě církev katolická. Nechť
někdo dokáže, že na př. časopisy „Hlídka“ a
„Aletheia“ oehledají co nejúsilněji a nejsvědo
mitěji při všech otázkách ryzí pravda! Co
v našem táboře jest v skutku potřebí opraviti,
na to se zde bez rozpaků poukazuje. Tu by
chom čekali, že takový vzácný sebezpyt dojde
i u protivníků náležitého ocenění. Ale marné
čekání. Nanejvýš některý liberální jízlivec vy
trhne ze souvislosti reformního článku několik
ostřejších slova předloží je české veřojnosti se
škodolibými poznámkami. Ale co by z článku
reformního svědčilo ve prospěch církve, to se
chytře liberálnímu čtenářstvu zamlčí. Z apřim
ného sebezpytu katolického se udělá cep, jenž
dopadá na hlavu církve tak nelitostně jako
cepy hotovené sawostatně v liberálních fabri
kách.

Jiné náboženské společnosti reformují své
věřící hlavně nadávkami na naši církev, ale
toho si už nikdo nevšímne, ač každý vidí, že
tyto církve potřebují reformace stokrát víc
než církev naše.

Mnohý moderní lev hřímá zle mezi svými
na „byrokracii“. Ale stojí li před vyšším úřed
níkem nebo důstojníkem, strčí opatrně radika
lismus do kapsy a rozplývá se sladkostí. Za
to i muohý takový člověk, který se dašuje,
že je „taky katolík“, ukazuje své katolictví
hlavně tím způsobem, že při setkání s knězem
stále „poučuje“ o chybách katolické církve.
Táborský cep vždycky dobrý, jen když při
lehne na záda upřímného katolíka.

Neznabožským fariseům ježily se hrůzou
vlasy, když se dočetli, že sv. Alfons v dobrém
úmyslu psal o bříších proti šestému Božímu
přikázaní. Hned padaly rány liberálních cepů
na hlavy katolíků; o tom se však nikdo z těchto
fariseů nezmínil, že „reformátoři“ jiných ná
boženských společností právě ony hříchy sami
páchali.

Nedivme se těmto smutným úkazům; hi
storie nás nčí, že zlá vůle ani nejlepším pou
čováním se od své zloby odvrátiti nedá. Před
očima fariseů Kristus činil'tak veliké zázraky,
že se mohli dokonale poučiti o Božském po
slání Syna člověka. Právě vzkříšení Lazara,
jež bylo divem největším, jim sloužilo za zá

Ročník [X.Inserty se počítají levně.

minku, že musí Kristus zhynouti co nejdříve.
A přece místo pokorné oddanosti, místo kajic
ného sebezpytu přemýšleli, jak by Syna Božího
zabili. Když Kristas Pán bolestnou smrtí zemřel,
nastaly tak podivné, zázračné úkazy v celé
přírodě, že mohl každý poznati účel těchto
hrozných výjevů. A účinek toho? Fariseové
přernýšleli, jak by se pomstili ještě účedníkům
Kristovým. A trestali je beze všeho studu, ač
jejich učení ani slovem vyvrátiti nedavedli.

Nedivme ge tudíž té lásce nynějších libe
rálů k táborským cepům. Čím více se volá po
„humanité“, čím více se velebí ústy „nestranná
kritika“ a spravedlnost, tím hustěji dopadají
barbarské rány ua šíji katolictva.

Zachovávají-li se ke každémujinému jisté
ohledy, s „klerikálem“ nemá soucit nikdo, jen
Hospodin zkoumající srdce i ledví. Tato smutná
situace budiž nám katolíkům mocným povzbu
zením, abychom zanechali všech různic a semkli
se vpevný obranný šik | Jen přítulná pospo
litcst bude ochranou proti barbarským ranám
nepřátelských cepů.

Dopis z Prahy.
v Praze, dne 25. března,

(K volbě do říšské rady na Starém Městě v Prase.
— Boj proti zdražení píra. — Vypravování staré

příhody při nové příležitosti)

V popředí pražských událostí posiedních
dnů stojí ve středu i5. března na Starém Městě
konaná volba poslance na říšskou radu na
místo na mandát resignovavšího architekta Ouida
Bělského. Při voleé té zůstal v wenšine ofi
cielní mladočeský kandidát oproti kandidátu
směrů radikálních a politické kázně uedbajících
stoupenců strany mladočeské i staročeské, kteří
své hlasy soustředili na osobě dra. Baxy.

Výsledku této volby přikládá se nyní
v tisku význam, jakého vlastně — nemá. Volba
ta jest pouhá episodka v nekonečné řadě českých
vřekvapujících politických zjevů posledních let.
Některé noviny dokonce lomí rukama, jakoby
v Čechách nastávala vláda nejostřejších živlů
a myslí, že se nyní svět zboříl Kdo však
klidně a věcné na výsledek této volby patří,
ten po vážní ciferní úvaze o ní přistoupí k ná
hledu, že poslední staroměstská volba znamená
leda projev vystřízlivění voličstva,

Počitejme|l
K volbě oprávněných voličů bylo ve vo

Jebních listinách zapsáno 3787. K volbě dosta
vilo se voličů 1470 čili k volbě nepřišlo jich
2317 t. j. více než li tři pětiny. Při volbě z
dostavivších se 1470 voličů hlasovalo pro mla
dočeského kandidáta 572 voličů, tedy sedmina
všech voličů. pro dra. Baxu odevzdali hlasy
884 voličové, tedy asi pětina veškerých zapsa
ných voličů. Ctyři pětiny voličů pro dra. Buxu
a jehopoliický program nehlasovaly a Šest sedimiu
voličů iladočeského kandidáta odmítlo. Z toho
sluší vyvoditi, že při volbě té nejhůře pocho
dila strana mladočeská —To však neznamená
dohromady rozhodného nic. aktum jenom jest,
že mandát drží dr. Baxa, který si bo s nej
větším úsilím po 13 na Sturém Městě konaných
voličských schůzích vyagitoval, což mu bylo
umožněno jedině tím, še 2317 voličů k volebnímu
osudí se nedostavilo !

Taková jest situace!
Mladočeského kandidáta si přála sedmmina

všech voličů, dra. Baxa volila pětina voličů a
tři pětiny voličů nepokládaly za potřebné, aby
se chůzí k volbě vůbec namáhaly. Dle toho se
dá souditi, že na Starém Městě pražském pa
novala nespokojenost 3 kandidáty oběma, jak
s mladočeským, tak s radikálním a dnes podle
počta volby nezúčastnivšího se voličstva dá se
třebas říci, že by byl prošel jistě kandidát kon
servativní, kdyby byl býval zde ve vhodné a
sympatické osobě postaven. Příště bude s tím
asi počítáno.



Proto chtíti vyvozovati z toho, že tři pé
tiny voličetva k volběnepřišly, trvalé vítězství
radikálních proudů v Praze, které při. volbě
té s největším úsilím sebraly jednu pětina
hlasů, zaamená zjatím jenom bujnou fantasii.
Poslední vojha. ajarorměstská neznamená žádné
vítězství rafiikaljsmu, ale spíše značí, jak jsme
ciferně ponkazem na abstinenci dvou třetin
voličetva dokázali, populárně pověděno bajení
politické pohodlnosti a vzrůst „šosáctví“ v Praze.
Politický efekt nebude míti volba ta žádný, leda
ten. že poplašenýní poslanecdr, Fořtvystoupil
s mladočeského klabu ve Vídni, což ho bude
brzy zajisté zase mrzet.

Pro mladočeskou stranu jest při tom ovšem
velice žalostné to, že právě když na všech
stranách vrací se na půdu zásad konservativních,
nechávají pražští konservativci jejího kanodi
dáta na holičkách. To pak zoamená, že veřejný
zájem touží patrně po osobách u manýrách
nových — —

V politickém ohledu stojíme tedy na
prahu docela nového pojímání veřejných zálo
šitostí a osob, což dvě třetiny voličetva na
Starém Městě dne 13. března srozumitelně,
třebas že mlčky, naznačily.

* *
*

Za nynější doby žijeme zde jako v mo
bilisaci. Pijáci piva totiž boykotojí a proná
sledují pivovary a hostince, které následkem
zavedení uové zemské dávky z piva zvýšily
cenu tohoto v Praze v obrovských kvantech
potřebovaného nápoje přes míru, k níž je tato
nová dávka oprávňovala. Odpor proti tomu
veden jest v Praze především drobným člo
věkem, jemuž v zápasu tom ovšem že pocho
pitelně tiše drží pulec celá veřejnost, třebas
Že se všechny vrstvy její boje toho nahlas ne
účastnily.

Avšak nynější odpor proti mepomérnému
zdražování piva — proti poměrnému k nové
dávce není námitek — má kořeny své ve vše
obecném rapidním přehánění cen potravin a
zdražování požívatin, s nimiž se provozuje sku
tečná lichva na úkor konsumentů.

Když srovname cenu na krámě ku pro
deji vyloženého chleba — 8 cenou obilí, již
rolník trží ; když srovnáme cenu masa a vý
robků z něho 8 cenami živého jatečného do
bytka; když erovnáme náklad na vydolování
uhlí s jeho cenou ve městě, ta jest jasnou
oprávněnost, že se zejména dělný lid obražuje
proti tomu řetězu lichvářů, kteří od producenta
ku konsumentu s potravinami lichvaří.

Dnes jest kusem sociální otázky, aby ceny
potravin byly zákonem stanoveny a aby se lich
vaření při jejich dodávání od producenta
konsumentu účinila přítrž. Netřeba se o tom
šířiti, každý ze svého okoli dovede tuto ne
erovnalost posouditi a proto stavěti se proti-i FEUILLETON.©

Ostatky v Gorici.
Napsal —$.

Jest sice již doba postní, doba vážná, oprav
dová kající, to však nevylučuje zmínky o posledním
dnu masopustním zažitém v Gorici, a zejména o
maškarním průvodu, po způsobu jižních krajin,
zvláště [talie, slaveném. Jako vzpomínka nejasná
zní mi v hlavě slova skarneval či masopust v Be
nátkách«, a obdobně tudíž nazval jsem tuto črtu
Ostatky v Gorici. Myslím tím zejména odpůldne
před popeleční středou, den, jejžmy zveme »ostatky«,
Slováci po německém +fašiangye, Slovinci «+pustní
toreka,

Byl to letos den 24. února, svátek sv. Mu
těje, den nevlídný, mlhavý a zachmuřený již od
rána. A přece již předem dělaly časopisy gorické,
slovinské i italské, pro něj náladu oznamujíce, že
bude celá slavnost končícího se inasopustního ves
selí lepší, důstojnější a zajímavější nežli léta mi
nulá, oč slovinská »=Gorica« v zájmu slušnosti žá
dala. Mluvilo se a tom s napjetím a očekáváním
po městě, že chystá se na 60 vozů květinových,
že kterýsi baron pojede též v historickém kroji se
čtyřepřežím atd. My, cizinci od severu, s pocho
pitelnou zvědavostí čekali jsme tudíž rovněž na
tuto ve vlasti naší nevídanou podívanou. A zatím
poslední bravurní výkon bláznivého masopustu
skoro většinou pokazila a překazila nepohoda.
Ráno již bylo nebe zamračeno, vzduch prosycen
mlhavou vlhkostí, jež se nepříjemně dýchals a
svou sychravou tíhou dusila prsa, a k polednímu
začal padat drobný déšť, který se pomalu sesílil
v hustý liják, jehož proudy chvílemi zmítaly a
tříštily návaly intensivního severáku, všední, ale
pověstné bóry. Gorice, tato „razouská Nizzna,
jak ji pleonastický velebí různé monografie bae
deckrovské, vypočtené na to, aby přivábily hojnost
cizinců do tohoto tuctového, špinavého města, jež
za vlády Italů nižádným zvláštním pokrokem ne
vyniká, ale trpí nedostatkem vodv vůbec a obrov
skými spoustami prachu ve všech svých ulicích a
prostorech — byla tohoto dne celá rozrušens.
Zástupy lidí valily se před 3. hod. odpolední na

oprávněným llasům děloóho lidu, žalujícího
Da drahbotu životních tředků, nalo
by gndpasováná.živlů, ktéří stějně jakprodu
oenje,stal: kogsamenta vykořistají 6-obecnou
peapokojenostjednáním syým vyvolávají:
Mše a m

Spisovatel Jakub Malý ve své knize
„Vzpomínky a úvahy starého vlastence“ vypra
ydje na str. 30. a 36. toto faktum:
+.. „Řiditel gympasií v Čecbách, pražský

kanovník Pollner, býval úhlavním tryznitelem
gymnasijního ©praefekta Josefa ©Jungenanna,
kdykoliv tento učinil nějaký alabý pokus, vy
hověti na akademickém gymnasiu vládním
nařízením strany českého jazyka.

Důtklivého pokárání za to dostalo se ma
při následující příležitosti: Když r. 1839Jnog
wana -obdařen - jest -od císaře Ferdimenda--su
své Literární zásluby řádem Leopoldovým, dá
vána mu ke cti od jeho kollegů slavná hostina,
ku které pozván také Pěliner, Veselost hodov
níků dosáhla značného stupně, an ta profesor
náboženství Pěsel, maltezák, Němec ale muž
poctivý u spravedlivý, rozjafen vínem, jal se
cbváliti a vyvášeti vlastenecké působení Jnog
mannovo, při tom ale také ostře vytýkati
Polinerovi jeho odpor proti němo. Konóil pak
těmito slovy: „Und was ist die Folge davon?
Unser allverehrter Collega ist von der Regie=
ruog mit Verleihungdes Leopuldordens aus
Gezeichnet wordon, und Sie — haben ein D—k
davon“

Příhoda tato napadla nám v posledních
dnech, když bylo zasloužilým způsobem vzpo
mínáno skutečně uznání a úcty hodných lite
rárních prací prof. Jaroslava Vrchlického. Po
našem mínění nemá býti tento mož vděčným
národem necháván bydleti ve třetím patře ve
třech skrovných pokojích, kde bo repregentanti
cizích literatur a národů musí vyhledávati,
abymusvůjholdsložili.Básníka literát Vrch
lického píle, dovednosti, ochoty a významu a
každého jiného národa byl by obdařen pří
bytkem pro jeho zásluhy a styky mu náležejí
cím; město Prahaa okolní obce suadno takové
opatření mohly společně učiniti. Tím by uebyla
uctěna pouze osoba Vrchlického, ale byla by
tím projevena příslušná vážnost k výzuama
naší literatury. — —

Než skromný Vrchlický spokojil se rád
gratulacemi, jež ho k dalším pracím sílily.
Záslohy a význam jeho uznán byl již dávno
universitou, která jej jmenovala doktorem filo
sofie a zařadila ho v řadu svých profesorů,
zeměpán jmevoval jej, řádným členem České
Auudemie u doživotním členem panské sně
movny, při příležitosti pak jebo padesátých
narozenin blabopřála mu vedle tisíce nejváže
uějších laiků také řada přátel a ctitelů z du
chovenstva uejvyššího 8 ndp. biskupem králo
——————————————————————————————

vpiazza grande=, slov, stravnike, (snad proto, že
tam skutečně nedávno trávník byl), t. j. nu naměstí
podoby asi nepravidelného trojúhelníka, v jehož
středu stojí stara, otlučená kašna s branatým Nep
tunem, nymfami a velmi sporou vodou, a jež ni
čím nevynika Jeda kostelem sv. Ignáce při jedné
své straně; kostel byl dříve jesutiským s kolejí,
proměněnou nyní jako skoro všude v kasárny,
nyní jest farní, ohromně zanedbaný (patronus:
fundus religionis), se stěnami zčernalými, špina
vými, věžemi otlučenými, až červeň cihlového
zdiva proniká, a s pozoruhodným pro pietu go
rických Vlachů k domu Božímu nápisem na boční
stěně do živé ulice ústící v náměstí: »E proibito
di lordare«,

Náměstí i ulice gorické byly deštém promě.
něny v louže špinavého, řídkého bláta, jelikož ne
jsou dlážděny, nýbrž pouze vroubeny úzkými
chodníky, mezi nimiž středem ulice vede obyčejná
ceste, podobná na vlas silnicím v některém za
nedbaném českém okrese. Tuto cestu posypávají
cestáci drobným vápencovým štěrkem, jejž těžké
nákladní vozy koly svými na prach rozemílají a
bluboko do půdy se zařezávají. V Gorici jest
ovšem i množství drožkařů a vizvozčíků«, Kočáry
všemi směry jezdí městem nepřetržité. Je hrozno
za sucha potkati tekový kočár. Spousty protivného,
ostrého prachu zabalují okoli, usedají na chod
nících, domech, chodcích a dýchání činí těžkýma
svý: puchem nesnesitelným. Kropení ulic jest
nedostatečné! ©Město má vozy 3 »lejtami« t. j.
kropicími sudy; ráno seprach trochu pokropí, ale
skorem tak, aby se nezamokřil. Onehdy stýskala
si »Goricse na to, že by se město mělojmenovati
spíše oprašna Gorica«, že městská správa prachu
nevidí snad pro jeho hustotu, že kropicí vůz uhání
ulicemi, jako by ho sám Menelik honil. Jestliže
do tohoto prachu zaprší, promění se ulice v je
dinou velikou louži plnou ošklivé, smrduté kaše,
Moudří otcové města racionelně se tohoto měst
ského bláta zhošťují, Ve všech ulicích objeví se
slidé obecní« s lopatami a škrabáky, seškrabou
toto bláto dohromady, nalejí a nákladou do dře
věných truhel na vozích a odvezou tuto šedou
kaší na most stále suchého potoku »torrente Cornos,
který městem protéká a u Podgory, čtvrt hodiny
za Goricí, do Sočeústí, a s mostu jednoduše tuto

vébradeckým v čele a proto jest nanejvýš

po je %[0-protitomaton pracía zásluhjahos rozhořčenímstav roka
tolickýlist?, a tů *

Proto přisledování tohoto jeho boje proti
Vrchlickému připadla nám na mysl příhoda,
jit jeme zde ze „Vzpomínek“ Jakuba Málého
citovali, čímž zajisté bude po dobrém Wnej
lépe celá ta záležitost odbyta a na pravou
svou míru uvedena. ,

Katolická věc má dnes tolik nepřátel a
odpůrců, že netřeba nový ocet rozlévatá. Po
dotýkáme, že onen jistý katolický list, který
by byl své stanovisko také zřetelně naznačil,
kdyby si byl oslav prací azásluh. Erochlického
nevšímal, pokáral i „Katolické Listy“, že ko
naly svou novinářskou povinnost oproti svému
čtanářstvu, jemuž prostě sdělily, jakým způ
sobem byly padesátileté narozeniny Vrchlického
v Prazwúslaveny:Mělise snadkatolfei'o tik
důležité x významné akci dovídati z listů ne
katolických ? =

Za takových poměrů jest ovšem těšk
mlčeti! Mlčeti bývá ovšem zlato, ale někdy
srozumitelně promluviti jest — potřeba.

Zřiďte národní radu.
(8) Dr. Kramář ve jména klabu na říšské

radě prohlásil, že čeští poslanci vyrovnání
obstraosati nebudou. V zápětí vyrojilo se mnoho
vykřičníkův a otazníků v české „poblicistice,
jakoby nedávná schůze v Praze všeho toho ne
byla předpovídala. Některé časopisy udivily se
v dobrácké a upřímnánaivnosti, jiné až hýřivě
příležitosti popžily, aby mladočeský kožich

pořádněbyl vypráon. Kriee politického rozamuzejména povážlivě postihla „Nár. Lásty*, které
v posledních dnech vůbec nevěděly, čí jsou.
Od zrušení jazykových nařízení Badeniových
v každé filipice-protivládol hřímaly:obstrakel.
A tu nastojte, jedaoho krásného pondělí bez
poznámky, tedy ;:sa.souhjagem, otisknou řeči
Heroldovu, Pacákovu a Kramářovu o nepro
spěšnostiobstrokčního- radikalismu,v úterý
zase chtějí s Fořtem všechno rozbiti, ve středu

přinášejí, ač ovšem stísněně, ono prohláňenímářovo.o možnosti vlády pa fem 14.,
ve čtvrtek dostačí jim pouhá slova Heroldova:
„Pánové, nevěřte, že jsme definitivně odložili
zbraň obstrakční“, aby po veškeré té utrmá
ceností prohlásily: „Dík za toto slovo, které
překvapuje zbojnělé hlasy našich nepřátel jako
netušená ledová sprcha, kdežto tisícerá stísněné
prsa česká si po něm z hluboka oddychla“.
S frásovitou nabobřelostí a neapřímným kome
diantetvím, jsk patroo, nemohou se rozloučiti
ani tehdy, když již samy dobře vědí, že pro

——————————————
kuši vylejí a seškrabou do potoka, kterýž v dešti
vém počasí trocbu se rozvodní a vodu svou zka
lenou a nasycenou blátem gorickým donese do
Soče a touto do moře, Myslím, že takovéto hospo
dářství je také,z příčin, proč ústí Soče neustále u
moře se zanáší, troří smrduté bažiny »legunys,
výpary svými otravuje vzduch a způsobuje hrozné
nemoce, zvláště zimnici, jíž přímořské obyvatelstvo
stále trpí. — Močálovité krajiny při moři mají velmi
nezdravý a zimniční vzduch. Když slunce roze
břeje takovéto kaluže, které stále vodou naplněny
nejsou, a v nichž leží shnilé rostlinné součástky,
začnou se z nich zdvibati smrtonosné výpary, jež
lidi z onéch končin vybánějí. A vskutku nebylo
by možno bydliti na ostrůvcích »lidskýcha (»lidc«),
kdyby už od starodávna pro zdraví i plavbu ne
dělali tam jezů a nečistili ústí řek a příkopů, aby
mohly odtékati do moře ony vody, jež přinášejí
s sebou množství »bláta« — tak píše S. Rutar ve
svém spise: »Poknežena grofija Goriška in Gra
diščanska“ str. 38. Onoho posledního dnev letošním
masopustě magistrát vodou nešetřil; snad to měl
býti "aké masopustní žert! | Nařídil kropiti ulice,
ač déšť byl na spednutí, a tím ovšem odpolední
bláto ještě rozhojnil. Gorice byla proměněna z
prašné v blátivou.

Přirozený následek nepříznivého počasí onoho
ovšem byl, že většina odřekla účast na »cOrs0«,
a že z celého připravovaného masopustního mum
reje zbyla jen část. Probrodil jsem se vodou a
blátem až do středu náměstí a zaujsl »pozorovací
stanicie. Lidstva bylo i přes nepohodu množství
veliké! Celý les deštníků pokrýval náměstí zvláště
na chodnících při domech. Zábava začsla se há
zením cukroví, konfesktů szrní barevným škrobo
vým obalem pokrytého. Po celé délce náměstí u
chodníků stály stolky, u nichž prodavači a pro
davačky vykřikovali a nabízeli svoje zboží. A
obecenstvo kupovaloa zas kupovalo, Gorice se ba
vila! Celé hrstě těchto drobných krupek metali
si páni i dámy do očí, v obličej, do vlasů, za
krk. Smích, výkřiky, útěk, líčený bněv, domluvy,
prosby — a zase výskot, chechtot mísilo se
s pleskotem dešťových kapek ve veliký šum a
hukot jsko by rozvodněné řeky.

lluse byla tím věrší, že 8 aeocbabující silou
padal na vše hustý déšť, rozmáčelšaty, poléval



a vystupovala atd.“ K tomu ještě prolbaně
dodává: „Či nejednal dobrotivý páter v dachu
církevním?“ 

Na, tohle musí odpovědět i každý aluš
nější žid: „I kdyby pověrečnost onoho jesnity
byla věcí dokázauou, nesloší se k vůli poblou
zení jednotlivce tupiti celou církev“. A že ča
rování s duchem církve se nesnáší, o tam se
může Čas poučiti z kteréhokoli katolického
katechismu od -dob Canisiových až na naše
století. Ale o takové poučení „Čas“ nestojí;
vždyť musil asp.ň. takovou. komediantskou
zprávou „potvrditi“ Masarykovu důležitou zá
padu, že jest katolictví „v rozporu s moderním
myšlením“. Jiný důkaz neměl a proto — z
nouze dobrá vuda z louže, třebas by páchla
na sto ivil.

Ale když již Čas podezřívá církev, že
proti pověře nevystupovala, ať si přečte v Tom
kovu dějepisu Prahy, jak na př. arcibiskup
Arnošt z Pardubic vystupoval proti pověram
zahnízděným nejen mezi křesťany, ale i mezi
židy. A ty židovské pověry byly tak esthetické,
že jednu Tomek uvádí z ohledu na krasochnoť
čtenářů pouze řečí latiuskou. (Srv. Tomek:
Dějepis m. Prahy IV., 221). Byl tedy oneo ka
tolický biskup, vš -straanějším odpůrcem po
věry než naši realisté

Nic tak neutvrzuje katolíka v pevné víře,
jako patření na zběsilost útoků našich nepřátel.
Kdyby se naše víra dala povaliti prostředky
poctivými, neulikali by se nepřátelé k zbraním
tak nízkým.

Jef sajisté na čase, aby bezbošectvía to slepé
popírání víry, jíš jsme savázámi sa vsrůst té ci
vilisace, ješ vládne nyní celému svělu, došlo ros
hodného odporu, ano se nyní tak povášlivě šíří a
hrozí otřástií samýms sáklady společenstva

Dr. Fr. L. Rieger u přílešitosté katolického
sjesdu v Hradci Králové.

Politický přehled,
Mladočeští poslanci na říšské radě konečně

uznali, že dosavadní svou politikou ve Vídni ni
čeho nezmobou, že jsou v koncích s rozumem
svým, a aby vysvětlili, proč zanechali tak často
hlásané a nekdy užívané obstrukční taktiky, a spolu
aby těžkou zodpovědnost svou poněkud si uleh=
čili, vydali k národu českému manifest Prohlašují,
že neustupuji z poznání vlastní slabosti, nybrž že
je k nedávnému obratu přiměla toliko taktika
vlády, která jest odhodlána vyříditi všecky zále
žitosti státní pomocí $ 14. Dokládají, že od buje
proti vládě Kórbrově neupustili a že nevzdali se
obstrukce nadobro. Pékně to páni poslanci národu
povédeli, jen jestli za-c jednou na slova svá ne
zapomenou. — Proč vla-tné Mladočeši zanechali
obstrukce, vysvětluje také »Podřipan«, orgán mla
dočeského poslance Špindlera. Tu se doznává, že
mnozí poslanci prašpatné vykonávají své povin
nosti, ve Vídni se pouze časem ukazujíce, aby
vybrali dietya pakzasetam,kde není starostí. Takto
ovšem klub mladočeský neměl ani síly, obstrukci
provozovati.

V Praze za Staré Město zvolen říšským po
slancem radikál dr. Baxa, jinak velmi přičinlivý
politik, jehož volbou ovšem mnozí odsoudili mla
dočeské vedení,

Minulý týden ukončeno v poslanecké sně
movně první čtení předloh vyrovnacích a celního
tarifu. Slovo zůstaveno nyní vyrovnacímu výboru.

Nový ministr vojenství podmaršálek Pittreich
jest pro pěstování souboje. V oběžníku ku všem
vojenským velitelstvím nařizuje totiž, aby aktivní
i neaktivní důstojníci, pokud jsou členy nedávno
zřízeného spolku proti soubojům, ihned z tohoto
spolku vystoupili a v záležitostech čestných vý
hradně se podrobovali čestným radám vojenským,
t. j. aby dále pěstovali souboj.

V Uhrách dosud trvá obstrukce proti branné
předloze. Při oslavě výročí úmrtí revolucionáře
Košuta strženi byli nesvědomitými agitátory mi
nulý týden studenti vysokých škol v Pešti ke
krvavým výtržnostem. Došlo ke srážce policie se
studenty, při čemž bylo mnoho lidí ranéno. Mi
nistr. předseda Szell studentům o zakročení proti
policii se dožadujícím odpověděl, aby se raději

čili, načež studenti vynutili si zastavení před
nášek. — Slovenští národovci v Uhrách jsou dále
pronásledování. Dae 21. března odsouzen byl v
Pešti slovenský spisovatel Svetozar Hurban Va
janský pro pobuřování prý proti Maďarům na 2
měsíce do státního vězení atd,

Sněmovna (francouzská schválila rozpočet
kultu, v senátě pak zamítnut byl návrh na zru
šení vyslanectví při papežské Stolici,

Po návratu Chamberlainově z jižní Afriky
povolila dolní sněmovna anglická pro jižní Afriku
úvěr 20,265.000 liber št.

President republiky venezuelské Castro, aby
urovnal zápletku s Německem a Anglií, vzdal se
úřadu.

Z činnosti katol. spolků.

Z Hradce Králové. Vospolkuvzdělavacím s podpůrném katol. paní a dívek přednášel dne
25. t. m. vdp. dr. Beyl za četného účastenství členek
Za thema obral vi řečník časovouotázku „o zpovědi“

t. m. „O socialním významu večeře Páně“.

Zprávy místní a z kraje,
Z kromiky královéhradecké. Dne16.

března r. 1600 kardinál £ Harrachu, kníže arcibiskup
Pražský, vybídl Cbrudiwského děkona Jana Vojtěcba
Švandu, aby do obsazení děkanství Královéhradeckého
duchovní upráva i v Královéhradecko obstarával.
sList kardinála z Harrachu uložen jest v archivu
kláštera v Broumově.) Jan Vojt. Švanda, dříve než
se děkanem v Cbrudimi stal, působil ploých 1" let
jako farář v Rosicích u Chrasti. kamž z kláštera
Jezovitů v Niši dle „propustného“ lista ze dne 14.
února 1635 byl dosazen. — Dne 17. března 1785
zaslalo bývalé „latinské bratretvo“ čili „bratratvo na
nebevzaté Panny Marie“ v Hradci Kralové, r. 1783
zrušené, k zemskému gaberniu stříbrnou avchu Ro
dičky Boží s pozlaceným měděným paprskem, klečící
na koul: měděné, taktéž pozlacené, nad oblaky od
andělů držených. Veškeré stříbro na této soše vážilo
13 liber 27 lotů: Mimo to byla připojena k zásilce
pokladniční hotovost 48 zl. 65 krejcarů. „České bra
tretvo“ pod jménem „Navštívení Panny Marie“ mělo
sochu stkvostnější: podobizna klečící Panny Marie
obsahovala 10 Iiber stříbra, anděl zvěntající 14 liber;
uprostřed byl vice paprsek měděný pozlacený, avšak
oblak a Duch av. dvě libry 4'/, lotů, v celku tedy
vše 26 liber 4'/, lotů stříbra obsahovalo. Bylo taktéž
z nařízení úředního do Prahy odevzdáno. (Fr. Švenda).

Z průmyslového musea v Hradel
Králové. Průmyslové museumzdejší blíží se k první
desítce let svého trvání. Pohlédneme li zpět, vidíme,
že mnobé v zájmu pokroku průmyslu i uměleckého
vzdělání bylo dosaženu, že ale přes to zbývá ještě
mnoho vykonati, než dosp'je se nejen cíle vytčeného,
ale hlavně než probudí a ocení se zájem pro tyto
snahy kuratoria v širších krazích obyvatelstva města
našebo. Aby získalo karatorium co největší počet
příznivců a spolupracovníků při záslužném svém úkolu,
snížilo dosavadní roční příspěvek členů přiepívajících
z ročních K 25 na K 2i doufá, že krok ten povzbudí
ku hojnéma přihlašování 80 za členy přispívající prů
myslového musea zdejšího. Nejtěžší začátky isou pře
konány, potřeba jen součinnosti Širších vretev, aby
dosaženo bylo cile. Přihlášky za členy přijímá ředi
telatví musea, jakož i knih. a taj. musea p. M. Oshm
v čítárně průmyslového musea v úterý, ve středa
a v pátek od půl 7, b. do půl 9. h. vač, otevřené. —
Výstava reprodukcí moder. maleb a plastiky nav
štivilo po dobu její trvání 2232 osob, — Fregnence
věř. čítárny průmyslové jest utěšující. Navštívilo ji
od počátku roku 1696 osob. Dumů zapůjčenu na 811
žádánek na 8460 jednotlivých předloh neb odborných
knih.

Ze Všeedborového sdružení křesť.
dělnictva. Schůze užšího výboru v Hradci Král.
dne 21. března t. r. Přítomní. Urban, Jenšovský,
Ant. Pochmon, Luštinec, Andrlík, Lábur a Jos. Po
lák. — Podpory nemocenské uděleny: Náchod: J.
Tuček (14 dní) 8 K, Beran (7) 8 K., Hradec Král.:
Ločnička A. (14) 16 K, A. Zoubková (7) 4 K. Ustí n.
0.: Kateřina Čípová (7) 8 K. Úpice: A. Štěpánaký
(10) 10 K 26 bh, Duoová (doplatek) 2:26 K. — Mi
mořádná podpora: Parník Pirkl 3 K. Podpora při
stěhování: Procházková z Polné 6 K. — Přijatí člo
nové: Podhora V. Pardubice, K. Lampova I., K. Pro
kop I., A. Saverova I, Jaa Lamp I., Al. Lamp I.
z Čáslavě; J. Prooza II z Náchoda, V. Kareš III.
z Úpice. ,

Slavnostní akademie. Katol.sdružené
spolky královéhradecké pořádají ve dvoraně Adalber
tina v neděli 29. března t. r. slavnostní akademii na
uctění stříbrného vladařského jubilea sv. Otce. Pořad:
1. Proslov od VI. Šťastného. 2. D. Orel: Hymnus,
smíšený sbor. 3. Slavnostní řeč.4. a) Hofmeistr: Vánoční
pantoum, píseň na slova J. Kvapila. b) B. Smetana: Což
ta voda, arie z op. „Tajemství“ III. jednání. 5. a) B.
Vendler: Přeháňky a b) A. Rublič: Písně. Solový
čtverhlas. 6. Beethoven: Rondo. Klavírní kvartet. 7.
Mendelssohn: a)Jak mohu býti veselou ? b) Mezi klasy.
Dvojhlasý sbor. 8. J. Procházka: Vraný koník. Dvoj
zpěv. 9. Hold av.. Otci. Báseň od J. Z. 10. Eng.
Ruthe: Dudáček, dvojhlasý ebor. Začátek přesně o půl
8.hod.večer.Sedadlapřistolech.Vstupnék uhrazení
výloh 20 h. Klavír z c. k. dvorní továrny Petrofovy.

Nedělní klid ma obzoru. Obchodnípo
mocnictvo královéhradecké bez rozdílu, ku které straně
se hlásí, svolává na neděli 29. t. m. do eálu Živno
stensko-čtenářské jednoty velkou veřejnou achůzi ve
prospěch nedělního klidu, ku které dostuví se dele
gáti dvou ústředních spolků z Prahy a k níž jsou
též poslanci pozváni. Na schůzi této bude požadavek
nedělního klidu zevrubně odůvodněn, a dokázána též
snadná možnost jeho provedení. Obecenstva se dopo
račaje, by se této echůze co nejčetněji zúčastnilo a
vyslechlo tužby obchodních příručí, tohoto v našem
národě tak eminentně důležitého stavu. Schůze koná
se o půl 3. hodině odpolední.

Z Borromea. Dne 21. t. m. vystoupilina
domácím jevišti „guintáni“ veselohrou Vrchlického
„Noc na Karlšteině“. — Souhra, ačkoliv úlohy v ru
kon nováčkův, byla ladná.

Z pensiomáta otihod. školských
Mester. Chovanky sehrály dne 25. t. m. „Chudou
pasačku z Lurd.“ Hra byla dobře nastudována a ob
sazena dobrými silami. Živý obraz a objevení se
Panny Marie velice se zamlouval. — | Hadební čísla
mezi jednáními také precisně byla provedena. Při

celém večeru bylo viděti horlivé a dobrá vedení cho
vanok, což zajisté všichni přítomní usnali. — Příto
men byl vadp. kapitalní děkan, pan okresní školní
inepektor a mnoho jiných vznešených hostí.

Ústřední Matici Školské věnovalazá
lošna královéhradecká na uctění památky zesnulého

one výbora p. Jos. Petříčka místo věnce na rakev20 k.

Dar. Vedp. Monsignore Frant Hampl, kanov
ník senior atd., daroval katol Jednotě na odbor tam

Baantí 6 K, sačeš mu sbor vzdává apřímné „ZaplaťBůh!“

Z městského Kileperova divadla.
Během týhodne dvakráte oživilo naše jeviště. Poprvé

dne 28. t. m., kdy pohostinně vzstonpů dramatickýodbor „Typografivké Besedy“ v Praze.Sebráno a to
výtečně dramu Jo-óa Echegarayho „Světec či blázen?“
— Bohužel, že návětěra mohla býti četnější, jak si
toho psychologické ono drama zaslahovalo. —| Dne
25. t. m. Zase divadelní ochotníci zdejší ku poctě
60tých narozenin J. Vrchlického sehráli jeho veselobra
„Rabínská moudrost“. Návštvéva byla četná, a nikdo
zajisté nelitoval, neboť mile se pobavil Všichni p. t.
účinkující snažili se = procítěním a porozaměním
zbostiti se wvých úloh, což se jím také v plné míře
zdařilo. — Mezi jednáními výkony svými pobavil náv
„sbor tambaradův.“

Zda potrvá jiš? Co pak? To krásné,
vskutku letní počasí. Teploměrvykazoval v posledních
dnech až 27% — Tu by příroda ihned se probndila
k životu; jen aby zase, jako loni, nepřišly mrasy, a
nezničily naději hojného ovoce, zvláště třešní.

Heroldovo kvartetto, které v sobotu4.
dubna t. r. uspořádá v Klicperově divadle velký
koncert, zjednová si zatím svými výkony po Moravě
a Čechách plného uznání. Tešíme se věra i my na
vzácný pošitek, který nám umělci za nedlouho při
praví.

Ze „Sokola“ královéhradeckého.
Dražstvo pro stavbu tělocvičny „Sokol“ v Hradci
Králové. Výroční valná bromada konala se v pondělí
dne z3. března +. r. večer. Zvolení byli pro běžící
rok za starostu pan Jiří Tolman, do výboru pp. Dr.
Ot. Klampar, Jíblavec, Rejchl, Udalryk, Čermák F,
Balíček, Bečička a Nádvorník M| Nábradníky pp.
Zachoval, Neuman a Valenta. Revidenty účtův pp.
Kolářský a Košťál Josef. Přispívající členové platí
ročně K 5, činní K z; přihlášky přijímá každý shora
uvedený. Je v zájmu města a příští generace, by
všestranným podporováním podníko dražstva urychlene
byla stavba natné tělocvičné budovy, jež by záplna
odpovídala potřebám tělocviku, prostorností dovolovala
veškeré drahy tělesných cvičení a sloužila města ke
cti i okrase. Porovnáváme jen jiná, 1 menší města,
kde důstojný tělocvičný stánek dávno již jest a če
káme, ze P. T. obecenstvo zdejší nepůjde pozadu za
městy i menšími a bade oprávněný tento podnik
podporovati.

Vrátil se do lůms církve katol. Dne
26. t. m. konala se v kapli sv. Josefa při Marianekém
chrámu Páně v Hradci Králové řídká slavnost. Baron
Oskar Parisch Senftenberg, majitel panství v Žamberku
a Brandýse n. Orl., náboženství protestantského, kon
fesse augsburské, složil vyznání víry katol. v ruce
J. M. nejdůstojnějšího megr. Al. Frýdka, kapitulárního
vikáře v Hradci Králové. Při té příležitosti promlavil
odp. kap. vikář o důležitosti tohoto kroky, k němuž
odhodlal se p. baron po zralém uvážení a důkladném
poučení ve sv víře katol. Na to při mši uv. přistoupil
p. baron k sv. přijímání, jehož se také účastnila po
prve nejstarší dceraška jeho Maya, ipaní jeho roz.
baronka Viderabergovo, která s dětmi svými už od
narození je vyznání katolického.

Z Nového Hradce Králové. Dne33.
t. m. vzdán byl ve farní osadě naší velezasloužilému
a nesmrtelnému Otci i vůdci národa našeho, Frant.
Lad. barona Riegrovi, zasloužený a povinný hold
lásky i vděčnosti tím, že slouženy byly za jeho šle
chetnou duši slavné zádušní slažby Boží od vldp.
Antonína Vitvara, 08. děkana a faráře zdejšího. Kol
ozdobeného a četnými voskovicemi ozářeného kata
falku shromáždila aevšechna sl. zastupitelstva : místní
i přifařených obcí, jakož i veškerá školní mládež
v průvoda pp. učitelů. Lublerovo regniem jakuž i
ostatní litargické zpěvy ze vzácné ochoty dovedně
zapěl sl. místní sbor učitelský. Po vykonaných obřa
dech veškeren lid vyslal vroucí vzdech k Otci nebe
skému, by našeho nesmrtelného tatíčka Riegra za
jeho poctivou práci tam na nebesích nevadnoucím
vavřínem ozdobiti ráčil. R. i. p.

Z Lochemic. Také u nás slaveno bylo dne
24. března reguiem sa + Dra. Fr. L. Riegra přiveliké
účasti obou slavných obcí, všech škol i spolků.

Z Kostelce m. 0. Sdraženéspolkya sbory
v Kostelci nad Orl. pořádají v neděli dne 29. března
v sále na Rabštejně Večer Vrchlického. Na programu
jest několik hudebních a spěvních čísel a Vrchlického
omedie „K životu“. Začátek o půl 8. hod. večer.

Z Horního Jelemí. V poslednídoběpo
sorovati lze téměř horečnou snahu jistých pánů uči
telů o vzdělání všech vrstev společenských. Povinnosti
učitelů, vytčené ve školském zákonníku, anad přichá
zejí k větší platnosti. Rádnost, poctivost a pravdy
milovnost vzrůstá, jenže ta pravda mívá někdy obrá
cené nohy. Tak nedávno přišla dívka jednoho zdejšího
dělníka ze školy a ironicky vypravovala: pan učitel
povídal, že Has byl prohlášen za kacíře, ale on prý
nebyl kacíře |! Tak, ta to máme! Vzdělaný člověk —
p. učitel obecné školy v Hor. Jelení má snad i přece
nějaké větší vzdělání. — To já nejsem tak vzdělaným,
ale přece dle toho, čemu jsem se ve škole naučil i
dle toho, co jsem kdyo Husovi četl (anebylo to vesměs
klerikální), mám jiný náhled. A dokažu to, p.učiteli,
ne klerikálními dáty, ale samým přítelem Hasovým,
Mistrem Jeronýmem. Soudrah Haeňv,Mistr Jeroným,
psal s Kostnice panu Lackovi z Kravař dne 12. září

1416 o učení Husově takto: (p učitelipozor) „Slyším,še drahná bůře byla v Čechách i na Moravěpro smrt



Hasovu, jakoby byl křivě odsúzen a kvaltem upálen.

I já jsem pali, de se mu křívda stele, ale kdys jními dány byly ty kasy jebo (sarršených 80 článků)
ku ohledání, pro kterážto byl potupen, ohledav je
velmi pilně a rozmítav v rozarou i sem i tam né a
jedním tnistrem, úplně jsem to sbledl, že s těch kusů
někteří jsú kačířští, někteří bludní a jiní apósobuví
pohoršení a škodliví. Ale ješče jsem vždy některsk

hyboval, nejmaje za to, še by jeho nebožčíka ti
Ennové byli, ale nadál jsem ee, Se by to byli úrob
kové (zlomky) jeho řečí a útoukové (skomoleniny),
kteří by smysl změnili. I počal jsem státi pilně o
vlastní kniby jeho, i dálo mi k ohledání koncilium
jeho vlastní rakou psané, A tak s mistry písma uv.
velebnými ty kusy, pro které jast upálen, srovnal
jsem a přirovnal ku knibám jeho vlastní rabou paa

ným a nalezl jsem S neškení kusy tak úplně a v těchomyslech atáti u knihách. Nemohúfťřéci jinak spra
vedlivě, než če nebožčíček mnohé kusy psal bludné i
škodlivé, a já, který jsem byl přítel jeho i svými
ústy obránce cti jeho na vše strany, sbledav toto
bladův těchnechci obráncembýti, jakožjsem
také dobrovolně vyznal přede vším sborem“. (Palacký,
Documenta 598). Co pak tomu říkáte, p. učiteti? Jest
to také klerikální? Buďte tak laskav a přemýšlejte o
tomto a podrahé si promlavíme zase o „důstojnosti“
člověka a o těch „chlapech“ a „Katol. Jednoty“.

DleZ Cyriliské jednoty jičínské.
výroční jednatelské zprávy p. prof. Trnky nacvičile

ejší Cyrillská jednota tyto skladby: 1. J. C. Sychra,
Mše k úctě av. Václava pro 4 hl. a varbany; 2. B.
Koenen, Missa in hon. Ss. Trium Regam ad 4 roc.
inaeguales (opět stadováno aněkolikrát provozováno);
3. B. Koenen, Missa in hon. S. Joannie Chrysostomi
ad 4 voc. et org. (Studováno, ale dosud neprovozo
váno); 4. L. Ebner, Missa de Spirita Sancto ad 4 voc,
et org.; 5. V. Goller, Missa in hon. St. Stephani Pro
tomartyris ad 4 voc. et org.; 6. J. C. Sychra. — Mimo
to byly zopakovány některé skledby ze stálého reper
toíra a v minulém adventu opakována část rorátních
zpěvů, dříve jiš zpívaná a nové studována část nová.
Zpívány byly letos již třikráte v témdni. Tento vzrů
stající zájem pro krásné zpěvy staročeské ve sboru
pěveckém samém nezůstává bez vliva ani na lid,
jak evědčila návštěva kostela v ony dvi, kdy Rorate
zpívány. Budiž zde hned připomenuto, že ku slavnosti,
konané dne 23. září 1902 na oslavu 600leté památky
povýšení Jičína na město, nacvičeny a v den slavnosti
při měi sv. zpívány některé staročeské chorály. Slav
Dosti súčastnila se Jednota plným počtem svých čin
ných členů a zapěním oněch chorálů, zvláště pak
chorála sv. Václava, jejž vhodně zbarmonisoval p.
řed. Jirásek, přispěla dle vřelého uznání přítomných
hostí platně k důstojné oslavě významné pro město
památky. —Litargický abor čítal 16 sopránů a altů,
10 tenorů a basů Stále vzrůstající tíseň „sopránová“
pohnula konečně výbor, aby škola pěvecká (7 sopránů
s 5 altů) byla přibrána ku zkouškám sboru pro po
kus, bude-li možno sbor ženský jimi sesíliti. Pokus
ee zdařil. Ovšem ani tím není ještě všecko zlo zaže
hnáno. Trpíme dosad značně n:dostatkom hlasů muž
ských, uč'poměry se trochu zlepšily, jednak že do Ji
čína se dostal známý horlivý pěstitel myšlénky Cy
rillské, p. prof. Fayx, jednak ochotou několika atu
dajících zdejšího gymnasia, jimž dovoleno činnosti
Jednoty se účastniti. Co se týká písně chrámové,
hleděl výbor provésti usnesení loňské valné hromady
ze dne 11. března 1902. Věc bohužel nebyla enadna,
jek se na první pohled zdálo. — Po provedení tohoto
úkoln seznal výbar, že při nepatrných příjmech spol
kových musí se s opatřováním lidových písní pro
kostel postupovati jen zvolna, poněvadž nutno i pa
matovati na zakopování hudebvin pro sbor Jedaoty.
Výbor spoléhá se v té příčině hlavně na laskavou
podporu všech, kdož na věci mají nějaký zájem, hlavně
na veledůstojné duchovenstvo našeho města. Nechci
se zde šířiti o věci známé, že totiž zpěv krásný a
důstojný věřící do chrámu přímo zve právě tak, jako
zpěv ledabylý nebo dokonce nevkusný přímo z ko
stela vyhání. K ostatní činnosti Jednoty v po
sledním správním roce ©podotčeno, že obvyklý
koncert velkopáteční zdařile byl proveden i loni.
— Loni ztratila Jednota úmrtím | člena, který
od jejího založení býval jí nejapřímnějším a nejhor
livějším přítelem. Jest to T professor, katecheta zdej
šího paedagogia p. Příkop. Čest budiž jeho památce.
Poznamenati ještě dlužno, že Jednota, jsouc v úzkém
styku se svými členy, sdílí s nimi upřímně všecky
jich radosti a žalosti. — Lestošním rokem má konečné
dojíti k opravě zdejšího děkanského chrámu Páně.
Cyrillská Jednota pokládá to sa aplnění dlouholetých
tužeb svých, neboť doufá, že dostane se chrámu na
šemu konečně varhan uměleckých, bez nichž náležité
ocenění reformní hudby církevní není možno. Výbor
podporován jea ochotou některých zdejších pánů, ujal
se horlivě akce, aby stavba varhan zadána byla ně
které firmě, jejíá pověst předem zaručuje, že se dě
kanskému kostelu a tím i městu dostane varhan vy
hovujících všem požadavkům aměleckým.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati o knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novinp. M.Vlčkana

Příkopech.

Francouzští odpůrcové komgregací.
Známo, de se ve Francii právě odehrává zuřivý boj
za srušení řeholí. To však nikterak nevadí předním
vůdcům v tomto boji, že na jiné straně usnávají bla

hodárné přsobení pouze v tbeorii nenáviděných konregací. Překvapilominalý týden, če manželka býva
ého předsedy francouzského ministerstva Waldeck

„Bousseana,původce zákona proti feholím, uchýlila se ;

do léčebného ústavu, řízeného sestrami Augustínkemi
Svatého Srdce Panny Marie, aby ae tam podrobila

manžela jistě že zmíněná paní nejedmala. — Místo
předseda franc. sněmovny Jaurče, který ve sněmovně
bouří proti řeholím, rád viděl u lože nemocné své
matky řeholní sestry a vřele jim zs ošetřování ne
mocné děkoval. — Nynější poslanec Lozé, který ne
dávno prohlásil, že bude blasovat pro vypuzení muž
ských řádů, kteří se zaměstnávají vyučováním mlá
deže, jako francouzský velevyslanec ve Vídni posílal
svého synka do gymnasia k benediktům, aby se mu
snad na světském gymnasiu — nepokazil. — Předseda
franc. sněmovny Boargeois má dcera, která se právě
léčí ve francouzském lázeňském místě Cannes. Na
ošetřování nemocné dcery povolal dvě milosrdné seatry.
Ve sněmovně však hlasuje pro vypuzení kongregací.
— Tak i u nás liberální velikáni jednají: v theorii

stupojí proti náboženství a církevním ustanovením
bec, v praxi však jsou docela jiného mínění. To

pak jsou charaktery|
Jen buďme smášeliví. V Chlumcinad

Cidlinou je usazeno 14protestantů a proto sl. měateká
rada ochotně jim povolila, aby v zasedací síni radnice
mohli občas vykonávati evangelické bohoslužby. —
Jak bolno tu katolíku, když si vzpomene, že v pro
testantském Sasku nesmí katolíci ani na mši av. do
zámku knížete Schónborga, nepatří-li mesi jeho slu
žebnictvo; v Bruněvika až do nedávna katolický otec
musel křestní štolu platit pastorovi a v Anglii dosad
není zrušen zákon že katolík nesmí zastávat veřejné
úřady. — Milí pánové, to není snášelivost, ale fedro
vání protestantismu. Snášeliví musíme býti k osobám
jinověrců, to nám velí láska k bližnímu, to přikazuje
nám naše katolické přesvědčení a láska k pravdě,
ale nesmíme podporovat šíření jejich bladů. Školu
židům, radnici protestantům, my ubozí katolíci, aby
chom se už báli o svůj kostel. Kam vode náboženská
neuvědomělost a strach před radikálními a protestant
skými novinami?

Příkladný umělec. Minulý týdenzemřel
v Praze přední herec Národního divadla Vojta Slukov.
Umělec tento ukázal, že i ve víru velkoměsta na
prknech di-adelních může žíti duše šlechetná, Bohu
oddaná. Dojemnou je závěť umělcova, která zasluhuje

pozornosti každého. Zníť následovně: „Má závěť.
Ústřední Matici Školské a Pošumavské jednotě vyplať,
má zbožňovaná ženo, na mou památku po 100 zl.
Bůh milostivý popřej Ti, má dobrá, šlechetná ženo,
síly, abys trpělivě snášela svůj osud a bez velikých
útrap žila s mými drahými dětmi počestný život|
Poslední má prosba k Tobě, nade vše milovaná ženo,
jest, abys naše děti vychovala v bázní Boží za řádné
křesťany, v lásce k trpící naší vlasti, v úctě a lásce
k našemu drabéma národu. Nauč je znát a plnit po
vinnostil S Bohem, má dobrá, šlechetná, nade vše
milovaná ženo | Ty vznešená, vzácná duše buď klidna,
vědyť se zase shledáme! S Bohem, můj milý a hodný
Tomášku! Vzpomínej na otco a cti a miluj vždy
matku svoji! Láska k matce bude Ti ochranou a
vůdčí hvězdou po celý život. S Bohem, má dobrá,
má něžná dceruško, má přítulná zbožhovaná, rozmilá
Liduško! Buď matce k radosti! Bůh milostivý
všechny Vás posiluj a ochraňaj! — Pohřeb můj bu
diž prostý, bez nádhery, po občansku křesťanský|
Napsáno v Praze, dne 11. dubna r. 1899. Jakub
Vojta Slakov v. r., herec při Národním divadle. Do
datek dne 27. prosince 1901. Pro případ, že by mne
manželka moje nepřežila, odkazuji všechen svůj ma
jetek svým dětem Tomášoví a Lidušce stejným dílem.
Úroků a ostatních ažitků, z majetku mého vyplýva
jících, badiž až do jejich zletilosti užito na jejich
vychování. Vychovány ať jsou na školách českých
v dachu vlasteneckém! V Praze, ane 27. prosince 1901.
Jakub Vojta Slakov v. r.

Přísaha a smrt. „Nár.Polit.“ píše zTýna
nad Vltavou: Před okr. soudem tamějším projednávána
byla v úterý dne 17. března rozepře židovského ob
chodníka Baštýře z obce Dřítně a rolníkem Řezankou
z Kočína ohledně částky 120 K, jichž zaplacení se
Baštýř na Řezankovi dožadoval. Jako hlavní svědek
vzat byl Baštýř do přísahy, kterou také dle obvyklé,
soudcem ma předříkávané foroule vykonal. Leč sotva
byl poslední slovo přísahy vyřknul, pojednou jako
podťat klesl v bezvědomí k zemi. K souda byl ihned
povolán lékař p. dr. Viktor Žežulka, jehož úsilovná
saaha však, navrátiti obchodníka k života, byla marnou.
Po půl 4. bod. odpolední ze soudní budovy za pří
tomnoati úředníků a přečetného obecenstva vyvezena
a do Nezdařova dopravena byla mrtvola, kdež po

třech dnech na tamním israelit. hřbitově pochována.
Že případ vzbudil po celém městě nesmírný rozruch
a tvořil až do noci výhradně předmět všeobecného
rozhovoru, rozumí se samo sebou.

Kdy komčí u člověka schopnost k
učení“ Nikdy, tak dokazují životopisy mnohých
slavných mužů. Kdo se domnívá, že jest nemožno ně
čemu novému se nančiti po 30.—40. roce věku, mýlí se.
Slavný římský státník Kato počal se učiti řečtině ve
svém 80. roce. Sokrates v pozdním stáří počal se učiti
hře na hudební nástroje. Platarch učil se latině od
70 do 80 let. Franklin počal studovati filosofii po do
saženém 50 roce. — Ludvík Manaldesco aepsal „Pa
měti ze svého života“ ve věku 115 let. Ogilby, pře
kladatel Homéra a Vergilia, neznal řeckyani latinaky
do svého 50. roku. Boccaccio počal pěstovati litera
tura po svém 35. roce. Sir Henry Spellman neuměl
ve svém 20. roce ani čísti, ani psáti, a stal se přece
jedním z největších anglických učenců.

Desatero přikázání včelařských.
Kdo chceš a prospěchem včelařiti, zachovávej těchto
deset přikázání: 1. Podporuj včely krmením hned
záhy z jara. 2. SJnaž se, aby mělo každé včelstvo ku
přezimování dostatečnou zásobu potravy a mladou,
nejvýše tříletou královou. 3. Slabší včelstva sesilnj
plodovými plásty ze včelatva silnějšího. 4. Netrp
v úle mnoho trabčího díla s plodem. Takovétoplásty
hleď nahraforati buď dělničními plásty neb umělými
mezistěnami. 5, Staré, černé plásty s úlů vykliď a
a nahražuj plásty novými nebo mezistěnami, 6. Pečuj
o to, aby měly včely v čas jarní i letní dosti pastvy.

Ruď tedy téš zahradníkem. 7. V čas hojné snůšky
používej medometn na vyprakování meda. 8. Napi
něno-li plodiště dílem, otvírej medníky a opatřuj je
prázdnými plásty. 9. Je-li v sousední obci hojnost
pastvy, přestěhuj tam několik úlův a odnášej je od
tamtad teprve po skončené pastvě domů. 10. Pěstuj
mladé královny do zásoby, abys jími mohl buď osi
řelým včelám vypomocí nebo staré královny ne podzim
jimi vyměňovati.

Z „Kalhy lékařské“ roku 1647sepsané.
Proti července. Vozmilejna vlašťovčíhoa dej píti
nemocnému rozetra, a nepřestane-li pojednou, dej mu

podrohé i potřetí; lépe jest s muškátem, a přestanef.oť jisté a zkušené lékařství, — K témuž. Vezmi ná
tržník (die Biatwarz) a dubový list, na prach zetři
oboje, pi) ráno a večer, nebo třikrát za den v bílém
pivě. — K témaž. Vezmi lípové uhlí, ztluč s pepřem,
ocet, med rozpusť, to spolu zbřívaje; pij ráno a večer.
Zkašeno jest. — K témuž. Vezmi atrď a vař v dobrém
víně červeném, což nejlépe můžeš a dej píti nemoc
néma; anebo červotočiny zhřej a pij po několikráte.
— K témuž. Vezmi vodu dešťovou v ty časy, když se
střechy teče, do nějaké nádoby prv nežli země do
padne, a pak tu voda vař tak dlouho, až polovice
uvře,nechť se ustojí, a to pij na moc stadené; budeš
zdráv. — Komu se staví v životě, Vezmípolévku
z hovězího masa, když počíná vříti, vayp do ní zá
zvoru třeného a pij naštitroba. — K témuž. Vezmi
bobek, kmín, šalvěj, routu, každého zároveň, učiň z
toho ze všeho prach a požívej v pití a v jídle, toť
měkčí dobře. — K témuž. Vykopej tři kořeny bílé
bukvice a vař ve starém pivě anebo v bílém, pij ráno
a večer a budeš zdráv. K témuž. Vezmi česnek, zetři
s kozím mlékem a dávej píti nemocnému. — K témuž.
Vezmi kořeny blínové, zetři se starým sádlem, zhřej
a přikládejna život. — Komu 8e pysky sedají.
Vezmi strdi a rozhřej čistě a pomazaj jich horkou
touž strdí, a rozhřejdobře, a zarostou ti rozsedliny. —
Kdo má lišej. Vezmi koňský šťovík a oloupej kůru
s kořene, zetři to spolu se solí a octem a přičiň sy
rový bílek z vejce, tři se tím v lázní potřikrát a po
mineťlišej ten. — Proti šlaku. Vezmibílou hořčici,
rozetra ji mažiž se tím a také bílé hořčice často po
žívej, a potou vezmi bobrový stroj a Šalvěj a zvon
ček a vař to dávaje nemocnému píti. — K témuž.
Vezmi cibuli a jalovec, atluč dobře a naklaď na ten
oud, kterýž jest umřel. — K témuž. Vezmi jalovec,
bílou hořčici, zetři to spolu a směs s vínem vatrčiž
v to mýdla benatského, to věe spolu zdělej, maž se
v teplé ráno i večer, aneb v lázní bez oblití; také
bílého kadidla můžeš k tomu přičiniti, Zkušenost jest.
— K témaž. Vezmi celidonici a vař ji v pivě a nedej
kypěti a to pij ráno a večer; a vařiž celidonici u
vodě, pařiž ten oud, kterýž jest poražený tou nemocí
šlakovou.

Úmrtí. Jindřich Pardubský, zasloužilý purk
mistr chrastecký, zemřel ve čtvrtek ochrnutím srdce.
Pohřeb se koná v neděli 29. března o 3. hod odpol.
na tamní hřbitov,—V Hradci Královézemřelatéhož
dne pí. Františka Koutníková, choť c. k. vrchního
berního. Pohřeb koná se v neděli dne 29. t. m. 0 2.
bod. odpol. na hřbitov Pouchovský.

Východočeská výstava v Pardubi
cích r. 1908. Návštěvníkům letošní „Východo
české výstavy v Pardubicích naskytne se též příleži
tost mimo jiné památky historické poznati také bý
valé hrdé sídlo mocného rodu Peroštýnského —
zámek pardubický. — Podle usnesení výkonného vý
bora bade městské museum pardubické | tvořiti
součást výstavy i má zastupovati okres pardubický
po stránce národopisné a kultarně historické.
V neděli dne 15. března t. r. pořádána byla infor
mační schůze interesentů pardabické východočeské
výstavy v Hoře Kutné. Velice zdařilá schůze tato, na
níž usneseno bylo pořádati soubornou výstavu z Knt
nohorska, akázala opětně, že výstava tato těší se
všude neobyčejné účasti a že bude skvělou kaltarní

Připomenuti. P. T. pp. odběratelů
„Obnovy“ prosíme, aby složních lístků,
které do předešlého čísla byly vloženy,
nepoužívali na zaslání předplatného, ježto
s „Obnovou“ nemají nic společného, darmo
obtíže v účtech působíce. Složními těmi
lístky prosí „Všeodborové sdružení křest.
dělnictva pro království České“ o sebe
menší příspěvek.

(Zasláno).

Odboru bohoslovců královéhradeckých na za
kládání venkovských knihoven v místech nábožensky
a národnostně ohrožených zaslali laskavě příspěvky:

2 K20 hvdp. J. K. Vaněček, děkan v Josefově; 2 K
vdpp. V. Hák, kaplan v Potěhách, Josef Janský, děkan
v Zahrádce, Fr. Kačšták,farář v Sobčicích, Ant. Sindelář,
farář v Potštýně, K. Kotrbelec, farář v Pouchově, Al.
Novák, farář v Křeseticích, Josef Okroublický, farář
v Robousích, Jan Záraba, farář v Gruotě, Jos. Elitzer,
farář v Renné, Mik. Simon, děkan v Morašicích, Jos.
Moravec, koop. v Bystrém, Václav Šitina, kooperator
+ Hronově, Al. Vašátko, farář v Král. Městci, Josef
Vlček, děkan v Dolním Újezdě, Josef Klapálek, farář
v Sloupnici, Pavel Rozínek, zámecký kněz ve Skalce,
V. Vykoukal, farář v Cbolticích, J. Volánek, farář
v Běstvině, V. Pišl, děkan v Opatovicích n. L, J.
Ublíř, farář ve Skuhrově, J. Forman, kat, v Chotěboři,
J. Vohnout, farář v Žlunicích.

2 K vdpp. E. Starý, osob. děkan v Bovni, J.
Nosek, kaplan v Dol, Kalné, Joa. Šádek, děkan vKo
pidlně, Fr. Dittrich, kaplan v Poličce, Vine. Dvořáček,
osob. děkan v Kostelci Červ. Ant. Mikan, kaplan
v Jendovicích, V. Stříbrný, kaplan v Chlamci n. C,
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J. Kaska, děkan « Kuklenách, Fr. Kraus, I. kaplana
J. Paulas, IL koplan v Kuklenách, Ant. Dvořák,
děkan v Nebovidech, Jan Roháček, kaplan v Habrech,
J. Vanšěsk, I. kaplan a Jilek, II. keplan v Mikalo
viclch, Věme.Iěmeček, farář v Kněžicích, Fr. Janoušek,
kaplan v Lažci, Josef Melichar, farář ve Vratelavi.

1 K 20 h Josef Holsman, kpl. ve Vejvanovicích,
1 K St. Hlína, zám. kaplan v Náchodě, Josef

Zahálka, farář v Schirmdorfě,
Za obdržené příspěvky všem vldpp.' '„Zaplat

Bůh“. O další příspěvky uctivě prosí za Odbor venk,
knihoven:

Ednard Matouš,
t. č. jednatel.

Výkaz darů ma Adalbertinum.
Z Hradce Králové darovali:

400 K p. t. p. kapit. vikář Dr. Frýdek, p. pre
lát Fiala.. < 22 ee 400K.

40 K p. kanovník Pogerth, p. kanovník Dr.
Soukop 80 K.

20 K p. kanovník Musil, p. kanovník Barták,
p. profesorTondl . . .- - . < <, 60 K.

10 K p. kanovník Kerner, p. prof. Dr. Šalc, p.

projea. Dr. Ratb, p. prefes. Dr. Domabyl, 4 prof. Dr.indra, p. prof. Dr. Hejči, p. prof. Dr. Novotný, p.
prof. Friihbaner, p. ředitel Dr. Reyl, p. feditel Hrubý,
p. vicerektorTrnka <... 2 100K,

8 K p. prelát Monsg. Suchánek, p. ředitel Se
kera, p. apirituál Černý, p. archivář Šolc, p. protoko
lista Bayer, p. katecheta Jakl —- „80 K.

Celkem 680 h.
Z vikariátu Čáslavského darovali:

10 K p. vikář Schreiber ve Žlebích, p. vikariátní
sekretář Jenček v Cbotasicích, p. děkan Folta v Čá
slavi, p.bisk notář Svoboda v Heřmani, p. děkan
Semerád v Potěhách, p. b. notář Hlaváč v Ronově 60 K,

6 K p. zám. kaplan Žid v Žebušicích 6 K.
5 K p. farář Volánek ve Bestvíni, p. děkan

Fencl v Jeníkově, p. děkan Teplý ve Vilímově, p. farář
Michl ve Zbislavi, p. farář Limberský v Bačicích, p.
kaplan Dvořák v Chotosicích. < . . . . 30 K.

4 K p. kaplan Cvejn ve Vilímově, p. kaplan
Wagner ve Zbíslavi <... < < < + +. 8K

3 K p. kaplan Budinský v Heřmaní . ©. 3 K.
2 K 40 hb. p. prof. Kohout v Čáslavi, p. ksplan

Semerád a p. kaplan Pospíšil v Čáslavi. 7 K 20 bh.
2 K p. farář Kracík v Turkovicích, p. farář

Flam ve Vlkánči. p. farář Vlček v Nové Vsi, p. ka
techeta Špáta v Časlavi, p. katech. Novák v Jeníkově,
p. kaplan Opřátko a p. katech. Bláha v Ronově, p.
kaplan Novék a p. kaplan Machač ve Žlebích 18 K.

1 K p. kaplan Hák v Potěhách. 1,
Celkem 133 K 20 b,

dřívějších2236, —,

(Pokračování) úbrnem 3049 K 20 b.

(Uržní zprávy.
V Aradoi Králové, Jne21. března 1903. 1hl,

pěenice K 11-30—1220, žita K 940—1000, ječmene
K 7-20—8 60, oves K 6:40 —6 10, prosa K 9'60—10'00,
vikve K 10'00U—1040 hrachu K 1600—19-50, čočky
K —00———, jahel K :0-—, krap K 16.00.—24'00,
bramborů K 240-260, jetelového semene ruského
K —-00——-00, jetelového semene červen. K 12809
—140 0, máku K 30 00—31 00, Iněného semene K 22-00

—30"—, 100 kg. žit. otrub K 11., pšenič. otrub K 10:09,
L kg. másla K 182—3:75, 1 kg. sádla vepřového K
1-76—1-80, tvarobu k 0-28—0*88, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hl. cibule K
2-00—300, jedna kopa drobné zeleninyK 1:00—2-30,
1 kopa zelí ()'00—u-00 K, 1 pytel mrkve 180—2-40,
1 hl. švestek K0'00 - 0 00, 1kopa petržele K 000—000,
1 kopa celere K 1:00—600, 1 hl, jablek 4 00—8-00,

.- 1 02
Listárna redakce.

Odpověď některých. O plat pomocných kněší
zadává se teprv tenkráte, když tito místo svěnastonní
a den nastoupení wem oznámí. Když se to opo

musí se nezřídkai rok na plat čekati,čí vino?

Zdvořilá prosba:
PH nákupu neračte pouze »slado
vou kůvne. nýbrš slovně všdy

bak lckLdudb
ný- Na počátku nového čtvrtletí

obnovtepředplatné!"ji
Vyrovnejte též nedoplatky

za „Ducha katolické Obnovy“.

FFFFVIYTYVFYT

500.000 kusů -X
velikonočních dopisnio, překrásnénové
vzory zasílám za dosud neslýchané ceny: 100 kusů

za 80 kr., 1 zl., 1:20zl., [50 zla 180 zl.a2 zl.

Wa“ 2,000.000 kusů
uměleckých dopisnic prvníhořádu,samé
vynikající novinky mám vždy na skladě za cevy
původní.

Ukázkové zásilky po 2, 3 a Ď al. franko, po
zaslání obnosu předem neb dobírkou. — Nehodící
se bude vždy ochotně vyměněno.

K. KUBA v Jičíně, Čechy.
Největší závod dopisnicemi ve velkém na pevnině,

PHi]mese několik epolehlivých zástupců.

(2000GG0G3E3GGG6363E

Malinský křen
—= letošní sklizně ——
6 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.

ARA
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x s českého ráje.
10 skvostných doplisníc z Jičína, Pra
cbovských skal, Trosek, Hrubé Skály, Kosti a
ostatního romantického okolí, zasílám za U K
i se známkami. Každá dopisnice je zvláště adreso

vánu, tedy ne pod křížovoupáskou.

K. KUBA, umělecký závod a nakla
datelství pohlednic v Jičíně.

Ovocné stromky
nejlepších a velmi úredných druhů.

Vysokokmenné jabloně silné, 100 kusů po 26 zl..
slabší 100 kusů po 15 zl.; velice krásné a velmi
silné třešně a višně kus po 40 kr., třešně ne
šlechténé po 27 kr., ořechy po 50 kr., zákrsky

jabloně a švestky po 30 kr. kus prodáJosef B-ULÍíĚ,
ředitel měšť. dívčí školy v Hradei Král.

©To zde dosud nebylo!
Následkem obrovských nákupů jest mi umož

něno zasýlati za poubý obnoa3 korun ii
1 eleg. kasetu (100 kusů velejem. dopisního papíru
a 100 obálek) a 25 skvostných umělec. dopisnic
Zásilky dobírkou neb po zaslání obnosu předem
vyřizuje obratem pošty

Kubův světový závod dopisnicemi
v Jičíně (Čechy).

liřesíní šisdy
(ex offo) 40 kusň za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna

: Vademecum
T seu Brevis Synopsis

materiarum et casnum fn cura animarum fregaen
tloram. Ad usam potissímum clericorum et neo
tacerdotnm juxta optimosfontes et probatos au

ctores concinnavit

i Stran Bál —60. —Cena brož. K 5330,poštou
K 300. ?

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

j ení se naskytujicích, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v autbentickém znění
regulas Juris Canouici, seřadění bladů Wiklefo
vých, Husových « Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX „Apostolicne Jedis“ o censnrách
církevních a konečné připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nostech.

Biskupská.knihtiskárna.ETV

Bursa práce v Hradci Králové,
2 dělníci zámečničtí a jeden zkoušený topič

hledají práci. - Přihlášky přijímáJos. Polák,
tajemník Všecdborového sdružení v Hradci Král.

. Krásný byl
v I. patře, s rozkešnou vyblídkou na sluneční
stranu v nově vystavěné vile v Hradci Králové,
sestávající ze 4 velkých pokojů, s jizbou pro
služku, koupelnou, balkooeu A verandou, pod
jedním uzavřením, s večkerým příslušenstvím pro
najme se Od I. červrove 1903. — Bližší dělí

administrace t. I.

„KRESTAN
posvěcený.

DestavilAbbé A. Henry, čestný kenovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8*. — Cena drošovaneho výtisku 1 K
40 h,tranko 1 K60 h; v tuhé vasbě celopláténné

1 E80h,franko 4 opak a E60; frankoa .

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovém sešitu „Rádce duchovního“ r. 1A96.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční cténé bisk. knihtiskárné
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
příhodnější pro členy věčného klaněmá nežli onu,

něvadž podává nejen hojnost modliteb, ale 6 my
lenek k roejímání, čebož se ve Walseru nedostává,

Proto ji odporučujeme ršem při zavádění věčného
klanění, Kdo zjedná pro své členy věčného klanéní
tento spis, nepolfebuje «dlouhoničeho nového

Kniha obsaberr dělí se na 3 díly: 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

Díl 1ii. uvítají zbožné duše pro hoja kázáním

Novinka!i OP*>Novinka

PURITIM
jeat dnešoí dobou nejlepší prostředek ku čistění
zubů a úal, předčí veškeré kremy, prášky atd.,
nezůstává mezi stěnami zubnimi, jako krem a
podobné, což pak bnisá a podlebá zápachu, za
braňuje zápachu z úst atd. Paritim lze obdržeti
franko za 1 K 60 b 100 gr. láhvičku u firmy

Josef Pátý, 
drogerie u Matky Božs v Pecce,

sev.-vých. Čechy.

Jelikož u mne každý solidně obaloužen jest, získal
si můj obchod dobrou přízeň, tak že daes mnoha

důstojvým pánům jiné růzté zboží dodávám.
Zásilky franko. — Na požádání zašlu seznam

svého zboží.
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Biskupská knihtiskárna
v Hrádet Křálové

nabíkí školhrknthy :

Malý Valorůismus
katolického náboženství.

Cena! výtisku vázaného 30 b.
dř e.“ hb

| a

) a
katolického náboženství.

j 0

Al
0. +,

Cena 1 výtisku vázaného 64 b.

Velký kaleohiSmUs
katolického náboženství.

Cena E výtisku vázaného 90 h.
Katochismny j alné achůsí biskupů ra

kouskýchveVidnédme9.dubnu1896
Prodej pro knibkupce jako z c. k. školního kniho

"kladu 8 189, ulevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr úkoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 přislušným vy
evětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém
techismů pro tu kterou kolo zakoapeno, scels spraved

livé dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro totéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

i VeledůstojnýPane!Račte si dopsšati o ilinstrovaný —————————

CENNÍK PAMÁTEK

na prení sv, přijímání a zpověď «
české katolické firmy

EM. WERNER, devotionalie, +
Brno (Morava)

a při potřebé shledáte, še koupíte levněji než je
všude jinde.

k eaaharatadenOltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání —368 atran S“
v plochých arších při odebírce nejméně 60 kusů franko

sa 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkupecká

tobě

brožovaný©. -<-< ©©ee 4zh
vázaný v poloplátné -< - -< <- + +.. 56 h
vázaný v celoplátné <- -< < -< < < 4 68 h
vázaný v celoplátně se alaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

+ kůži se zlaceným křížkem a ořízkon . . K 1-80

Biskupská knihtiskárna.

Boží hroby

KTÍŽOVÉ CBSŤY „4,noě 4,
šení“, suchy, oltáře a veškeré ko
stelní zařízení doporďéuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

se slohemkostelů
souhlasné

v reliefů řeza

v domě Sr. Václavské záložny od 1./XL-t849. Lilustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

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,
VII. o., Seiden
gasse čís. -36.

Va ukásku sasílá
se vše franco.

:

WP“Právě tiskem vyšly "8

COMMEMOR.ATIONES
-— ONSUÉTE ©
pro kněze diécese královéhradecké

vytištěné v úpravě a píémémpřesně dle
nejnovějších vydání brevíře římského.

Mezera pro připsání zvláštní commemo
race pohodluě upravena. — Papír psací.

l výtisk zu 15 h (bez porta), 4 kusy (pro
4 díly brovíře) za 53 h; 8 kusů (pro 2

pány) za 1 K, 12 kusů za K 1:46.

A“ Pro dobupostní“i
nabízíme,

Ařišová cesta
Pána našeho Ješíše Krista.

Z pramenů českých| Kratší předešlé
čerpsl a českému od
lidu katol. podává . ,

AntoninKaška,| o8idia Jaise.
farař v Chleneuh, Stran 20—89,

— Stran 20—89 — Cena 14 h.
Cena 16 h; .

50 kusů po 14 h, | Při větším množství
100 kusů po 12 h. přiměřená sleva.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

d

Narátironky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

KEXKPXHPXHXPXXXX
Nejdůstojněší bisk. konnietoří doporučený

+
X umělecký závod

% Jos. SlieslichaX

o Hradci Hrálové
provádí veškeré práce v uboru utavby a ob
novování „

ss- kazatelen,
X křížových cest, Božích hrobů, soch atd. a od

bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

x trvanlivé zlacení a polychromování,vše solidně
+ a levně při výhodných platebních podmínkách.

x Přečetná pochvalná uznání po ruce. Rozpočty, cesty atd. ocbotné a bezplatně,

x Závod pro kostelnípráce a výroburámcůvesaložen r 1391.ŘEXHXHNÍKHKM

+

PXPXPXPX

L

PREXHXPXHXHX

X

PX

t

1

Veškeré mmm M :

dlažebnípráce
jako:

chodníky pískovcové, mosaikové a
betonové; dlažby z různého kamene,
dlažby terasové, stavby silnic a to
jak dlážděných tak' štětovaných,
stavby betonových kanálů a veške

rých zemních prací provádí

JOSEF ŠTĚÉP,
mistr dlaždičský

=Eja v Hradci Králové. Ea
Závod nachází se v Pospižilově třídě čp 871. '

(ve vlastním domě).

Oltáře, sochyaj.
vo vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a soohařs ro

práce kostelní ký p

v Syohrově (Ďechy), založena roku 1853,
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k va

hlédnutí franko zašleme.

Provedeno

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé.

ké řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
„) jstky v Praze atd., odporučuje se k vyho- (
p tovení všeho druhu věžních hodín se záru
£9 kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Odborný——
obchod kávou.

Velectěnéma dochovenstvu doporučojí svůj křesťanský
obchod kávou; zvláště činím ctěné duchovenstvo po
zorna nu znamenité, pečlivá vyzk«ušené druhy zelené

i pražené, chutí zarnčené.
Maje dlouholeté působení v odboru tom, sestavil jsem
drahy osvědčené, čistá. tak že mohu, pokud se chuti
a levnosti týče, s každou soutěží konkurovati. —

Monítředa již úrad káru zTursku
od firem cizích, ba i nám někdy dost nepřátelských.
Račte, prosím, učiniti sebe weuší zkonšku. ubyste so
o jakosti přesvědčili ; 6ti kilové balíčky zasílají se franco.

Doporučuji zvláště tyto tři druhy:
1 balíček o kg. kávy zelené „C“ epecialita K 16-—
1.4 5., dlaté „G“ » „ 16—
1% B, pražené „ 0—
Tato káva pražená jest emds nejlepších druhů; na

zývám ji „Královaka uměs“,
Děkuji za přízeň, která mi byla až doaud od ctěného
dochovenstva věnována v naději, že ručte 1 na dále

užívati mých ulužeb.

F. K. CHVOJKA,
obchod kávou a vlastní pražírna

Nový Bydžov.

ČB
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na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

E dříve sávod na sušitkování ovoce, šený v
echách BAja

ž

červené,vino borůvkové (medici

jakosti welm!i levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatlií

státní a diplomem slaté medaile, a snnohýmiM |nými diplomy s právem rašení slaté medatile.
Vzorky zdarma a tranko.

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou sfanicidodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

dochovenstvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoha veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Králové

filální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní,
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej laskavě vyřídí pan

E. V. Skuherský tamtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

venstva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatníkapasířvChrudimi.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letnídobu.
Též velějeMné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Pro každou rodigu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílnébo, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocuého
lidového podviku

„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.

Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. — Formy.

=*portovní čepice
různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové. Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

Již letošní v nejjemnějším cukru

savařené

brusinky
v 5ti kilových nádobkách franco

poštou za 6 K zasílá

Jan Fáborský
v Týništi nad Orl.

Obrazy oltářní, obrazy na
stěně, křížovou cestu a pod.
vykonává v církevním slohu v cenách mírných a spo
lehlivě

Tomáš Scheuchl,
akademický malíř,

vícekráte odporučený od uměiců-malířů benediktinů
Emauzských,

t.č.nafařeV Oubislavicích,
pp. Nová Paka v Čechách.

NATOTA DE
(o Koola fotografaba0 410 a

lanUV

Pravé vyleželé, buro.u — g —u —==
2 vlastních vinic nabízí ku koupi
a zasílá v nádobách od Čtvrt do
jednoho hektolitru, litr za 80hal

JAN TUREK,
majitel vinohradů v Mlazicích u Mělníka.

SSSSČs čsČč

Kostelní
náčiní

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

TNG

Mrpp
M

ei

L valkývýdie

jet

JAN —
I: KALIS .

zlatých a atříbr, | hodinářa zlatní
skvostů, svateb.
darů, kapesních
i nástěn. hodin
v krás. provedení
doporučuje - - - j

vRychrorěn.K
přísežný 'rnalec
c. k. okr. soudu
V: Obrázkové
cenníky zašle.
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Pojď sem, já tě zdvihnu.
(3) Zvámá historie. Francek seděl na ko

počkn: k němu běžel z důli jeho bratříčekosef. Ale v kvapu se smekl a poranil si nohu
tak, še nemohl ani vutáti. Když počal bolestí
bědovati, volal na něho Francek: „Víš co,
pojď si ke maě, já tě zdvibnu; mně se nějak
dolů nechce.“

„ © Takových dobrodinců bylo oa světě
vědycky dost. Zvláště tací, kteří si hoví na
povýšeném, výslonném kopečku, naradi sostu
pojí ka pomoci chorým a zemdleným.

Vzpomínám si na př. nacírkevní poměry
na rozhraní XIII. a XIV. století. Kdo pak
zavinil hlavně, že byla tebdy církev v největ
ším ponfžení? Byla to moc avětská, která si
reformace nejméně všímala. Králové francouz
ští dali papežům Avignonským na race tuhá
pouta; rozkasovali sami, co má papež 8 kar
dinály činiti. Že by se takové poddanství
nejvyšším církevním hlavám líbilo, to snad
nebude nikdo tvrditi; také se papežové snažili
rozličným způsobem pouta roztrhati. Ale byla
to věc velmi těžká. Konečně papež Urban VL.,
muž mravů apoštolských, přec jen myslil, že
se mu uvolnění podaří. Přes veliký hněv
Francie chtěl setrvati v Římě; počal reformo
vat bezohledně.

Ale tu se francouzský král Karel V. po
staral za tepla, aby reformační činnost Urba
nova byla zastavena. Přemluvil francoazské
kardinály — kteří beztobo svou hodnost dě
kovali francouzské vládě — aby zvolili za pa

eže „vlídnějšího“ Roberta Genersakého, pří
uzného králova. A tek vznikla v církvi

strašná roztržka; jedni poslouchalí Urbana VI.,

drazí se připojili k Robertu Generskému,který přijal jméno Klementa VII.
A když z takové roztržky povstaly zmatky

nejhorší, staralo se samo duchovenstvo 0 rázuoa
nápravu. Ale jak jen ji provést? Myslilo si
tolik: „Xdyž table světská moc tolik neštěstí
v církvi způsobila, ať nám teď pomůže!“

Ale panstvo volalo na. duchovenstvo:
„My víme, že pod břemenem bez naší pomoci
klesnete a litujeme vás; ale až teprve do
opravdy upadnete, pak si k nám přijďte a my
vás zdvihnema.“ Do sněmo v Pise a Kostnici
přicházela v plné parádě vyslanectva mnohých
mocnářů; tito pánové u blahosklonným úsmě
vem přijímali hold saěmovníků, ale nějak
málo pomohli. Mlavil o nápravě veleučený
kněz Jan Gerson, mluvili horlivě kněží jiní.
Ale všecko bylo málo platno. Ti vládcové,
kteří chránili papeže nepravé, nezákooné, udr
žovali ze sobeckých příčin církevní roztržka
dál. Vyslanectva se ze sněmu zase ve všem
lesku rozjížděla — a nepomohla nic.

A tak se círhov potácela ještě v horší
nemoci. Na její nářek odpovídali vládcové nej
vyšších kopečků: „Proč pak si, blahová, ne.
přijdeš k nám? My bychom tě jistě potom oa
nohy postavili. My sami k tobě sestupovat
nemůžeme; kde pak by byla naše reputace?“
A tak skutečně jen milý Pán Bůh zdvihl
církov svou z kalu ponížení.

S odbojnými stavy českými bylo krátce
před Bílou Horou opravdu zle. Šlechtici, kteří
měli plno peněz, nechtěli dáti na stavovské
vojsko ani groše a měšťanstvo 8 rolnictvem
naříkalo zle, še pod tíhou vojenských berní
klesá. „Už nemáme čím platit na odboj proti
Ferdinandovi; ať teď sáhnou do kapuy taky
protestantětí páni šlechticil“ Tak se ozývalo
z řad zuboženého lidu. A jak na to šlechtici
odpovídali? „Milí bratří, chcete Ji 60 z pada
svého vzpamatovat, musíte platit dál. Každý
nemůže všecko dělat. Děláme pro vás dost,
když vás dochaplně vedeme. Chcete li, aby
obom vás zdvibli, musíte si k nám přijít!“ A

při tom zůstalo, ačkoli sedláci právě v tom3e sřejmými vspourámi si chtěli vyoatiti ra
„ovangelických“ pánech trochu . snesitelnější
existencí,

Když byla kasa stavovské vlády prázdná
Jako kapes neboštíka Milána, myslilo panstvo,

V Hradci Králové, dne 3. dubna 1903.

že mu pomůže falckrabě Fridrich a proto mu
nabídlo českou koranu. Ale to se Šeredně pře
počítali. Němec a nést do Čech peníze! Vždyť
dosud všichni němečtí přátelé českých pro
testantů pořád jen brali. Fridrich nebyl z ji
ných. Dal si u nás vystrojiti několik slav
ných hostiu, kurážně tancoval, ale vyhříval se
pořád jen oa kopečku. Do nížiny české bídy
86 rnu sestoupiti nějak nechtělo. Když se slo
vutní a opatrní pánové počali „dorozaumivati“,
poznali, že to kavalírský Němec myslil obrá
ceně. Chtěl, aby český lid povstal ze svého
pádu na vlastní útraty. A až dobře zaplatí
také svému králi, pak půjde všecko dobře.
Takového zvláštního doktora čeští podagristé
nikdy neviděli. Vždyť jim rozkazoval: „Jen
s chutí ke mně na kopeček; a pak vás již
nějak na nohy postavím.“ Při takových nápa
dech ovšem ani král na kopečku nezůstal, a
celá operace české podagristy ještě důkladněji
oa zem porazila.

A podívejme ge na nešťastné oběti Svato
václavské záložny Celá liberální a socialistická
společnost v Čechách prolévá nad nimi proudy
farisejských slz, volajíc při tom: „Jen chutě
Da kopeček; jakmile tam budete, hned vás
zdvihneme.“ Katoličtí kněží s nasazením všech
sil místo slibů oněm nešťastníkům pomáhali
skutky, ačkoliv se dosud nemůže s určitostí
říci, že mimo hasity bral v záložně také kněz.
A za všecku neobyčejnou obětavost kněžstva
liberálové a socialisté, stojící se založenýma
rakama na kopečku, házejí na církev bláto
potupy. Ač nečiní ve prospěch nešťastníků
nic, nejraději by podrazili nohy i těm, kteří
bez otálení klesající zvedali.

Toble „pojď ke mně a já tě 'zdvibnu“
volají liberálové na celou církev, kdykoli si
tato stěžuje, že jest nespravedlivě srážena do
bahna potopy. A když přece s napjetím všech

do cesty; a. pak se ozývá jízlivý výsměch,
proč dnchoveostvo tak loudavě vzhůru se
vleče. A jestliže přes všecky překážky některý
kněz vzhůru se vyšine, nemají naši přítelíčkové
nic pilnějšího na práci než ho srazit do pro
pasti.

Dachovenstvo, které za těžkou námaha
n4 mnoze těžce zápasí za denní chléb, obrářilo
se často k laikům za pomoc. Ale odpověď vždy
zněla: „Pojďte k nám a my vás zdvihoeme.“
Jest jistě pohodlnější nadávati na štolární
poplatky než se postarat o kněžstvo tak, aby
štola vybírat oemusilo.

Naši Mladočeší měli s počátku kuráž víc
než kavalír-kou; každý myslil, že dovedou i
bez Archimedova kladkostroje pohnouti celým
světem. Když se však před jejich chlapeckým
křikem neulekl ani neobmezenější levičák,
když svými nedůslednými experimentacemi
národ ochromili, začali zpívat: „M) za to ne
můžeme, že ty, lidé český, ležíš v bahně; nic
Be O nás nestaráš a jen nám práci stěžuješ.
Seber se, pojď k nám a my tě zdvihneme.“

A nyní po prohrané bitvě docela už jenom
říkají, že bude jejich úkolem vyplniti vůli
národa, čili místo vedení podrobit se rozka
zóm. Tak, tak; až vysloví sám národ bez
ohledu na načelaíky své přání, připojí se na
výpravě poslsnci do zadu, aby ukázali, šei
poslanec a-peň někdy dovede dle příkladu
ostatních dělat vlastence. Až se prodereme
e napjetím všech sil sami na kopeček, pak
nás naši Šlechetní náčelníci postaví na nohy.
Ale my takových generálů | nepotřebnjeme,
třebas se tito v nejnovějším menifesta dušují
horlivě, že to 8 námi myslí nejlépe.

V našem národě jest na tisíce lidiček na
bízejících pomocnou ruku jen těm, kteří by
sami z vádu povstali.

V FRAZE »OBNOVU«
leo dostati r knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulici u oprodeji novin p M Vléka na

Příkopech.

————
Inserty se počítají levně.

Odmovavycházív pdlek v poledne. | Ročník IX.

————

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

(Pustota okolí Prahy. —| Kandidátiprofesury
učiteli měšťanských škol. — Jak se v Prase smý

šlení vůčipanu místodržsteli změnilo)

Zevoější přítomné vzezření i vpitřní atav
král. hl. města Prahy a jebo předrměstí jsou
jako obrazem a výrazem celého českého ny
nějšího veřejného života a snažení. Zanedbané,
pobořené čtvrti města, uevyřízené a po celá
desitiletío vyřízenívolajícíotázky,8cynistmem
přehlížené nepřístojnosti, na berlách nepotisrnu
ploužící se nenáležitosti trkají dnes v Praze
do očí již i každému cizinci. Kdyby za dnešních
poměrů Hamboldt Prabu navštívil, sotva by
ji co do krásy a spořádanosti zařadil na třetí
místo mezi městy evropskými! „Vlastenecké
ohledy“ a obscná lenivost ustavičně přikrývají
ta spoustu různých občanských a společenských
neřestí, jež se v Praze a kolem Prahy kupí a
z níž budoucnosti jako dědictví zůstanou sta
milionů obecních dlahů a nevyvnaditelný tyfus.

Ještě před padesáti lety tonula naše ma
tička Praha vo věnci štědrých štěpnic a pože
hnaných vinic, jimiž ji již otec vlasti Karel IV.
nádherně ověnčil. V letech padesátých a Šede=
sátých minulého věka, jako všade v Čechách,
tak i v Praze a v jejím okolí nastala jistá
stagnace, která měla v zápětí ve mnohém směru
na místě pokroku ka předu, ústup do zadu.
V dobách těch pochovali jsme nejenom své
národní kroje, ale také druhdy kvotoucí své
sadařství a Štěpařství a při tom také vybynaly
bývalé staré vzácné sady a Štěpuice kolem
Praby, když o zanedbání vinic nemluvíme...

Tam, kde po staletí vinná réva byla pě
stěna, tam, kde po staletí požehnané sady
kolem Prahy kvetly a pod bobaton úrodou se
probýbaly, tam trčí dnes k nebesům holé,
pusté stráně, 4 nichž nad indolencí dnešního
našeho pokolení plačící obloha svými přívaly
a dešti poslední prsť shání a splachuje.

Jděte si po celém Českém království ke
všem městům a vesnicím a kolem žádné osady
v celé zemi nanaleznete tak nepořádných cest
a takovou zanedbanou poušť, jaká obklopuje
kolem do kola matičku Prahu. Tisíce hektarů
půdy, jež by nejenom svěží zeleň, ale také i
víno a vzácné ovoce mohly poskytovati, leží
zde hříšně ladem.

Nepravíme tím zde docela nic nového“
Na to se běduje a naříká již — čtyřicet let;
v letech šedesátých sestoupil sa v Praze do
kouce i zvláštní spolek, který měl za úkol
v okoli Prahy stromoví vysazovati; avšak za
těch čtyřicet let neučinilo se ve směru tomto

latoého zhraba nic. Poušť kolem Prahy ne
jenom že zůstává dále pouští, ale sad za sadem,
jež se zde nacházely, ještě pohlcuje.

Za dnešní doby má v Čechách skoro každé
městečko svůj „okrašlovací spolek“, kterýž
vydatně a účinne pečuje o zvelebení a zpří
jemnění okoli svého; jenom obyvatelstvo král.
hl. města Prahy a jeho pyšných předměstí zů
stává v tomto směru za celou zemí pozadu, na
místě, aby stálo tomuto ušlechtilému rachu
příkladně v čele.

Moohý povýšenec, jejž maminka do Prahy
řinesla v ranci nebo který sem přijel jako

hoch 8 formanem hledati živobytí, nadme se
dnes ve svém přepychu a odpoví na tuto výtku:
„Nač my pořebujeme v Praze a kolem Prahy
nějaké sady a stromy? V zimě nejsou k ničema
a v leté si vyjedeme na luft do Všenor, na
Špičák a do Hering+durfu !“

Ovšern že za takovýchto poměrů a náhledů
spoušť kolem Prahy spíše roste, než-li by mi
zela. Ale je to ohromná hanba, že obyvatelstvo
hlavy kralovství, zapomínajíc sadových a vi
ničních historických tradic, jimiž ji otec vlasti
Karel IV. ověnčil, nedbá, ahy tyto krásy kolem
svých měst na posté a stnatné stráně opětně
vštěpoval» nby luznosti okolí svého dbalo. —

Zev. $ výbor královstvíČeskéhovydržo
váním Str-movky činí svým povinnostem v



„

tomto směra po možnosti zadost, obec král.
hl. města Prahy konečnětaké neváhá mnoho
dobrého v této otázce vykonati, svšěak kolem
ní ležící města a osady, jež stále rády o po
kroku deklamují, dělaly a dělají z nejnádher
nějších starých parků, sadů a zahrad paseky
a se skutečnou neomálenou indolencí nedbají
o to, aby okolí Praby mělo slušnější vzezření,
než-Ji má okolí Arizony.

V některých obcích kolem Prahy provo
zují dokonce jako závody, která obec jest ne
čistější a zuneřáděnější. Zde podle všeho, když
se totiž již čtyřicet, třicet, dvacet a deset let
o zalesnění a ozelenění pustých strání a míst
kolem Prahy marně mlaví a když toto mlu
vení nedochází příslušného uposlechnatí, po
mohl by jenom zemský zákona, jehož třeba
schválně za touto příčinou co nejrychleji vydati.

Dnes mají rolničtí poslanci na snému krá
lovství Českého značný vliv. Zajisté že s lí
tostí a bolestí pozorují tu spoušť kolem Prahy,
nuž zde mají vděčný kus půdy k záslužné a
žádoucí působnosti. Mohou se o zákon ten po
starati a zemědělská rada království Českého
potom nad vykonáním jeho, ješ by nutilo okolí
Prahy zalesniti, může bdíti a o provedení jeho
pomocí svou pečovati.

+ +
4

Nověupravené platy učitelstva v království
Českém budou míti nepocbybně v zápětí, že
povolání učitelskému bude se v nadcházejících
letech věnovati poměrně více inteligentního
dorostu. Když se dnes ováží a srovnají příjmy
a povinnosti jiných stavů s platy a povinnostmi
učitelstva, ta vyjde na jevo, že učiteletvo do

pracovalo se na poměrně výhodnou půdu spoečenského postavení, jež bude nyní pochopi
telněhojnějilákati. než-lilákalo zaposledníchlet.

Zejména postavení učitelstva měšťanských
škol bude nyní předmětem touhy mnohých a
mnohých kandidátů existence. Naši českou
měšťanskou školu k její nynější výši a oblibě
dovedly dvě okolnosti, při nichž ovšem že
zaplatily účet osoby, jež byly nimi postiženy,
jsouce nuceny měšťanské škole se věnovati.

Předně na našich měšťanských školách
uvázla koncem let šedesátých a počátkem
sedmdesátých spousta výborného učitelstva,
jež bylo původně připraveno za učitele ško)
realoých a potom koncem let sedmdesátých a
počátkem osmdesátých česká měšťanská škola
zvelebena byla vydatným zástupem absolvova
vých filosofů a techniků, kteří v tehdejším
přeplnění a nadbytku těchto stavů byli nuceni
v obecném Školství své postavení bledati a
tady po většině i na dále působiti zůstali.

Živlové tito byli a jsou kardinálními
sloupy dobré a platné kvality naší měšťanské
školy. Ostatní její učitelstvo samo na svých
sjezdech ochotně přiznává, jak za vzděláním
jejich daleko stojí a proto dovolává se samo
zvýšení úrovně učitelské vzdělanosti, a rádo
doplňuje své scientifické mezery kursy, exten
semi, atd.

FEUILLETON.
Před dvaceti lety.

Z denníku avého podává P. J. Z.

Velmi trapný činilo to na mne dojem, když
jsemnedávnočetlzprávyozemětřesenív krajinách
okolo Karlových Varů a Kraslic. Tu zalétal jsem
duchem do Casamicioly, města to na ostrově Ischii,
kteréž v červenci 1883 ani ne v 10 sekundách

zemětřesením úplně bylo zničeno. Tři měsíce jen
uplvnuly od doby té, kdy dopřáno mi bylo ve
společnosti milených dvou bratří navštíviti místo
děsného tohcto neštěstí — a jestliže nyní — po
20 letech — s milými čtenáři «Obnovy« sděliti
chci, co o Ischii nejen jsem slyšel a četl, nýbrži
to, co jsme při návštěvě ostrova toho a zvláště
města Casamicioly ku hrozném zděšení svému
na vlastní oči viděli, nečiním tak, abych je snad
zbytečně děsil, nýbrž povzbudil, aby v době, kde
i u nás pod zemi stále to vře a duní, častěji
s vroucím srdcem volali, jak nás tcmu církev sv.
učí: Od metly zemětřesení, vysvoboď nás, Pane!

Ischia, jeden z ostrovů v moři tyrrhénském,
leží as 8 kilometrů jihozápadně od Neapole; měří
69 čtverečních kilometrů a čítá 24.000 obyvatelů.
Již od básníků věku starého opěvován byl ostrov
ten jako druhý ráj! Líbezné podnebí, jež pů
sobí, že i v zimních měsících plno tu pestrou
barevných vonných květin, — báječná úrodnost,
— překrásné sady plné viných rév a pomeran
čových, citronových a fikových stromů, jakož1
přečetné léčivé prameny proměňují v pravdě
povrch ostrova v malý ráj . . . avšak nitro jeho
jakoby přechovávalo zuřivé mocnosti demonické|

Již ve starém věku stížena byla Ischia ze
mětřesením; tak na př. již v roce 655 před Kr.
700 lidí pohřbeno bylo v sutinách. V našem pak
století počala řada pohrom v únoru r. 1828,
kde Casamiciola zemětřesením úplně byla zničena;
ku podivu však — město bylo na témž místě

Zivlové tito z první kategorie nyní již
vymírají a se škol mizí a druhá sestáris
v padesátileté pány, tak še se začalo zdáti,
že vysoká škola pozbyla u nás dalších vlivů
na Školu měšťanskou a že se akademicky
vzdělsní řiditelé u učitele měšťanských škol
sáby vytratí úplně.

Avšak zdání to jest poubým přeladem.
Co nejdříve bude naše měšťanská škola zase
zaplavena celou spoustou absolvovaných kan
didátů profesury na školách středních. Za
přítomné doby studuje v Praze na oniversitě
o dobrá 300 kandidatů profesury na filosofické
fakaltě více, než-li jicb je průměrně na českých
středních školách zapotřebí. Tito lidé jistotně
ve svých dvou třetinách obrátí se z aniversity
na škola měšťanskou, aby zde baďto na místo
na střední Škole vyčkali, anebo zde docela
zůstanou působiti, jako učinili přebyteční kan
didáti profesury a technikové z konce let
sedmdesátých.

To bude pro měšťauskoa školu českou
znamenati značné zvýšení úrovně jejího vý
znama a kdo konečně z absolvovaných kandí
dátů profesury na střední škole se jí věnoje,
ten jako řiditel měšťanské školy nebo jako
okresní školní dozorce také nijak si budouc
nost svou nezakope. Upozorňujeme na to, že
k tomu co nejdříve dojde, neboť již letos vyjde
z university dobré sto českých kandidátů pro
fesury, z nichž sotva polovina na středních
školách zaměstnání a mista nalezne. Proto dá
se 8 mathemmatickou bezpečností očekávali, že

na středních školách hledati zaměstnání a po
stavení také na škole měšťanské.

Na středních školách českých jsou nyní
veškerá odbory mladým učitelstvem tak zao
patřené, že pro měšťanskou školu zbude nyní
hojnost dokonale vzdělaného učitelského do
rostu, který při zlepšených zde platech tím
ochotněji se ji bude věnovati, čím tíže bude
možno na střední škole mista dosíci.

Česká veřejnost a přátelé školství zajisté
že rádi tyto na měšťanské škole z let minul.ch
výborně osvědčivší se živly uvítají.

Když před dvěma lety po návštěvě Jeho
Veličenstva císaře a krále v Prase začaly ně
které české listy pakovati nábytek Jeho Ex
ceilenci panu místodržiteli a již ho na jiné
místo vyprovázely, byli jsme v Čechách snad
jediným listem, který se oproti takovému no
vipaření opřel a poukázali jsme, jaké je to
pošetilé a daremné psaní. A na naše slova
došlo! Pan místodržitel hrabě Coudenhove jest
doposnd mezi námi a onehdy byli u něho na
soire dokonce i někteří pánové, kteří ho před
dvěma lety v novinách posílali z.Prahy pryč.
Když již také pan poslanec Březnovský pana
místodržitele při soire svou návštěvou poctil
a se stranou, k níž náleží, i on z tichá absti
nenční oposice vůči něma vystoupil, to svědčí,

vystavěno Následovalo zemětřesení roku 1881 a
konečné děsná katastrofa ze dne 28. července
1883, v- níž Casamiciola podrubé úplně. byla
zničena.

Jak to v nitru ostrova vypadati musí,o tom
pojem učiniti si může každý, kdo viděl některé
z horkých zřídel, jichž výpary až 71 stupňů Cel.

slaná a nad míru léčivá; z jediného pramenu,
jichž ostrov přes dvacet čítá, více nežli milion
litrů v láhvích ročně se., vyváželo. Obyvatelé
ostrova užívají minerální této vody i v kuchyních
a netřeba jim tedy pro vaření ohně, Byl li někdo
dlouhou chůzí unaven, vykopal na cestě do země
díru, vložil do ní nohy a okamžitě následovalo
občerstvení a posilnění.

Vpravdě, nad míru vzácné by to byly Jary
přírody, kdyby jen ustavičně nehrozilo nebezpečí;
tak ale na mnohýchmístech stále slyšeti hřmot
podobný víření bubnů, anebo hluku kotle plného
vařící vody, známky to blížícího zemětřeseníl

Páry, jež ze zřídel vystupují, jsou pravi
delně čisté a průhledné; kdykoliv ale zemětřesení
má nastati, stávají se hustýrhi a černými; a po
dobně bylo i před katastrofou poslední. V pátek
27. července bvlo počasí ještě překrásné, i noc
na sobotu byla nad míru líbezná, v sobotu však
nastala nápadná změna; nesnesitelné vedro, jskož
i podezřelé páry, jimiž vzduch byl přeplněn, ne
štěstí děsné věštily. Nápadné to, že zvířata, zej
ména psi, kočky a koně, kteří obyčejné při blížícím
se zemětřesení zvláštní žalostné vydávali zvuky,
tentokrát ani nehlesli.

Obyvatelé tušili prý sice hroznou událost,
avšak jak to bývá, z bázně, aby četní hosté se
jim nerozutíkali, nečinili žádných ochranných
příprav a ailčeli.. . . . toliko sedmdesátiletý sta
řeček jeden, jenž již jako chlapec podobnou bouři
zažil a jenž se také potom zachránil, přišel večer
k biskupovi a na blížící katastrofu jej upozornil,
Bylo však již pozdě. Okolo 10. hodiny nastalo
troje otřesení, doprovázené děsným břmotem pod

že se v Praze poměry ale hodaě podstatně

změny:. Nechcemeuvedením tobo říci docela nio
jiného, než-li co skutečně se stalo a co je: že
totiš v Praze panují docela jinačí náhledy,
než-jí jaké zde panovaly před dvěma lety. 

. Nynější pan místodržitel vede si do jisté
míry podobně, jako si vedl, na počátku let
šedesátých místodržitel Forgach. Je ochotný,
blahovolný, leccos přehlídne, co by jiného po
pudilo, nikoho schválně proti 60bě nedrášdí,
rád se pohybuje mezi lidem a sice bez pompy,
předstihování a odstrkování jiných. že není
rodilý Čecb, proto právě sluší míti za tím větší
jeho zásluhu, když bez nucení a ochotně česky

my Jeho nástupcem snad bude již Čechi
Širší veřejnost můžezajímati rekapitulace

některých charakteristických příhod z doby
jeho působnosti jako králova náměstka v Praze,
jak se zde vypravují.

Jednou před učkolika lety vyjel si pan
místodržitel na kole ve společnosti osobností
sobě blízkých do pražského okolí, kde potom
společnost ta zasedla v jistém bostinci a bu
vila se zde česky. „Hej Slované“ ovšem že
žádný z ní nezpíval, ale i pouhý tichý český
hovor její nelíbil se v hostinci tam přítomným
několika mladičkým důstojníkům, kteří proto
svou nelibost dávali na jevo tak, že konečně
jeden z nich se šel česky hovořící společnosti
představiti. Proč, to suď Bůh! Snad ji chtěl
postrašit. Pan lajtuant se představil a před
nosta společnosti mladý, sympatický pán v ob
čauském oděvu mu to klidně oplatil: „A já
mám tu čest býti místodržitelem království
Českého.“

. Pan místodržitel velmi rád vášeň pýchy
a domýšlivosti, když se s ní satká, ntiší. Tak
jednou se stalo. že s jistou společností seděl
v občanském obleku kdesi ve veřejné zahradě
kolem stolu, když sem přitáhl v uniformě
jistý hodnostář, který se společnosti té ihned
milostivě představoval: „Státní úředník v osmé
hodnostní třídě!“ Pan místodržitel na to vstal
a předetavil se mu vzájemně: „Státní úředník
ve třetí hodnostní třídě l“ A bylo po pýše!

Za jedné z posledních krásných neděl
letošního jara hemžily se odpoledne ua Letné
tisíce lidu, přihlížejíce na vacbázející se zde
různá hříště, na nichž bylo obzvláště živo a
čilo. Mezi těmi davy procházel se také jistý
tatík z lidu, jemuž se chtělo kouřiti. Doutník
měl, ale sirky scházely. Ale tu byla lehká
pomoc! Proti němu kráčí fešný pán, vedoncí
na rameni dámu ušlechtilého zjevu a pokuřuje
si doutník, vesele a vlídně na rach kolem sebe
panující pohlíží. Tatík ho zastaví a osloví:
„Nemobl byste mně dát připálit?“ Fešný pán
ihned se zastavil, oklepal ze svého doutníku
popel a se slovem „s radostíl“ ochotně dal
tatíkovi „ohně“. Tatík si své cigáro zapálil,
rozbafal a pánovi na poděkování na střechu
svého klobouka mlčky zasalatoval. Darce ohně
mu salutování to 8 úsměvem oplatil a bral se
ae svou dámou dále.

zemním a kvetoucí dříve město bylo zničeno.
Deset děsných vteřin — a Casamicioly nebylo
více! Na několik domků u moře, jež každým
okamžením sesutím hrozilo, vše jedna zříceninal

Líčení pozůstalých připomíná zkázu měst
Herkulunea a Pompej Četné rodiny docela jsou
zničeny. Nás ve zříceninách provázel mladičký
bohoslovec ze semináře biskupského města Ischie,
jenž -trávil u rodičů svých v Casamiciole prázdniny,
Zachráněn tím, že mezi katastrofou nalézal se
v zahradě — rodiče jehu pohřbení v sutinách..
O děsných jednotlivostech dala by se napsati ob
šíroá kniha; podávám toliko zprávu kněze, jenž,
jsa vychovatelem u vznešené jedné rodiny římské,
v dobé neštěstí byl právě v Casamiciole, Vyváznuv
šťastně z nebezpečí, vypravuje takto: »Dne 28.
července odebral jsem se jako obyčejně ve čtvrt
na 9 do svého pokoje, a poněvadž jsem byl
unaven a poněkud churav, ulehl jsem a také hned
tvrdě usnul, Najednou však byl jsem hrozným
lomozem ze spánku vyrušen. Cítil jsem, kterak
postel má prudce se zmítá, všecken nábytek
v pokoji se převracel, sklo z rozbitých oken řin
čelo, v okamžení "na to sřícení množství domů
způsobilo ránu, jakouž nejsilnéjší hrom způsobiti
nemůže — a to vše stalo se ani ne V 10 se
kundách. — Vyskočil jsem z postele a přesvědčiv
se, že dva moji svěřenci jsou zacbráněni, chtěl
jsem chvátati k matce, kteráž s ostatními dětmi
a s komornou ve vedlejším pokoji se zdržovala.
Volal jsem vší silou: »Madame!“ Když však
nikdo se neozýval, otevřel jsem násilně dváéřea
viděl před sebou jen děsnou propast naplněnou
zříceninami, pod nimiž matka s dítkamia služkou
byly pohřbeny. Nevýslovná brůza a bolest sevřely
srdce mé, stál jsem tu chvíli pln zděšení. Teprv
vzpomínka, že jedná ae o zachránění ubohých
sirotků, jež o smrti svých miláčků neměli ani tu
šení, dodala mi nové síly. — Svíčky nemohl jsem
nalésti — na štěstí však visela před sóškou Ro
dičky Boží lampa, kterouž jsem rozsvítil. V okam
žení poznali jsme, v jak děsném postavení se na



Posorající to potomse tatíka ptali, jest-li
ví, koho žádal o oheň a pověděli mu, že to
byl pan místodržitel. Tatík kývl os to hlavou.
„No a vidíte, jaký je to ochotný a vlídný člo
věkl“ pronesl spokojeně.

Vypravováním těchto po Praze tradovaných
příhod jenom dodatečně ještě odůvodňujeme
své stanovisko, jež jsme před dvěma lety zde
zaujali a tebdejší útoky proti mfetodržiteli
jsko marnou zbytečnost zavrbovali. Pán ten
začíná býti dokonce populární a z nepřátel
dělá si — přátely!

Obrana.
Ohražení. Páně Mažikův „Illustrovaný

svět“ píše v čísle 22.: „Aspoň jedna stará
kněžská instituce bude prý dojista odstraněna:
kněžská štola — ta pověstná dračí (I) tlapa,
která v nenasytné lakotě a hltavosti (I) vzta
hovala se oa každého, komu neblahý osud dal
zavaditi jen o faru a církevní nějaký výkon!
„Darmo jste vzali, darmo dávejte“, řekl Ježíš
a vyhnal kapce a peněžníkyz chrármal...
To ee blásá neustále s kazatelen, ale tato ruka
kněžská ty Jebo důtky necítila — zavinutá
v pevné a teplé (I) štole!“ Pan Aug. Eug.
Možík ve svém Časopise pro lid již častěji ve
staral o vzdělání lidu nespravedlivými útoky
na církev. Jest tedy záhodno konečně se dů
razně ozvati.

Přáli bychom p. Mužíkovi, aby aspoň na
měsíc poznal slasti té „teplé“ štoly. Můžeme
p. redaktora ujistiti, %e by se kněžstvo roz
hodně vzdalo štolární „lakoty a hitavosti“,
kdyby bylo postaráno o jeho aspoň trochu
slušnou výživu jiným způsobem. Na některých
místech kaplani jsou odkázáni vůbec jen nu
štolu. A teď najednou přijde dobře sitnovaný
mravokárce s farisejským pohoršením nad „ne
nasytuou lakotou“ kněžstva. Pane redaktore,
ptejte se sám sebe, ptejte se svého okolí,
kolikrát kdo byl zasažen tou „dračí tlapon“
štoly a zda kobo nějaký štolární poplatek
ožebračil. Sta a sta zlatých zanášejí lidé zcela
zbytečně do hospod a do trafik — ale dvakrát,
třikrát za celý život dát něco knězi, to je již
podle Vás „neblahým osudem.“ Když již jste
se tak jízlivě o štole vyjádřil, bylo potřebí
poraditi, jakým jiným způsobem lze kuěžstva
opatřiti oostojných příjmů. Ale to se nestalo.
Již i evangelické a slušnější socialistické ča
sopisy jsou přesvědčeny, že katolický kněz
nemá v příčině důchodů na růžích ostiáno.

Ale p. Mažík toma cozamí jinak. A když
již proti kněžatvu nživá slov Kristových, my
mu také můžeme posloužiti výrokem Kristo
vým, dle něhož „hoden jest dělník mzdy své“.
Kristos zřejmě prohlásil před apoštoly, že 8e
mají věřící o jejich výživu atarati. Kdyby
takhle p. Mužík byl aspoň měsíc ve správě
církevní, poznali by jistě, co je příjemnější:
bráti pravidelný slašný plat anebo být odká
záp Da milost nepravidelných a Čusto velmi
>->=>=>=>=>=>=-=>=—-——————
lézáme. Abychom se nezalkli prachem, jejž
v oravém smyslu slova rukama mohli jsme bma
tati, obvázali jsme si Ústa namočenými šátky.

, Nejprvé udělil jsem svěřencům svým svaté roz
břešení, natož šatstvem, jež právě po ruce bylo,
jsme se oděli; to vše bylo dílem jedné minuty.
Otevřev okno, volal jsem o pomoc; brzy ale pře
svědčil jsem se, že pomoci se nám nedostane;
rychle svázal jsem prostěradla, upevnil je v po
koji a spustiv nejprvé své svěřence na ulici, sám
jsem je následoval. Tu však octl jsme se v brů
zné směsicí. . . celévrchyzřícenýchzdía domů
kolkolem .... vše zdálo se mi býti věrným ob
razem toho, co díti se bude při skonání světa!
— Kam jíti, co si počíti? Smrt hrozila nám ze
všech stran; vždyť zbytky zdí v každém okamžení
mohly se sřítiti a nás v sutinách pochovati ...
Konečně podařilo se mi nalézti poněkud bezpeč
nější místo, Ach, jak nevýslovně děsná to byla
noc! Stále ještě ozývalo se strašlivé rachocení
v útrobách země, jež žijící, kteříž každého okam
žení opětné zemětřesení očekávali, novým zděšením,
novou hrůzou naplňovalo. Brzy po půlnoci zmi
zel prach a při svitu jasného, hvězdami posetého
nebe mohli jsme alespoň poněkud přehlédnouti
to nevýslovné neštěstí. Jaká to hrůza! Ulice,
v nichž na sta leželo mrtvých, podobaly se bo
jišti. Mnozí z pozůstalých zšíleli a bloudili s vy
třeštěným zrakem po zříceninách, z nichž stále
ozýval se zoufalý křik a úpěnlivé volání o pomoc
a poslední vzdechy těch, kteří již se smrtí zapá
sili ... . a přece odnikud nepřicházela pomoc...
Tak probděli jsme brůzyplnou tuto noc, až ko
nečně o 5, hodině ranní na jedné lodi dopraveni
jsme byi do Neapole«. — Krátké, avšak brůzné
to líčení kněze — očitého svědka celé katastrofy,

Mnozíze zachráněných. následkemzděšení
docela oněměli, jiní pak, ac žádné pohromy ne
utrpěli, ani nohama, ani rukama vládnouti ne
mohli; stáli tu s otevřenými ústy, z nichž časem
nesrozumitelné ozývaly se zvuky a bibě se usm“
vali. Nevýslovným žalem mnozí docela otupěli,
tak že „mi žádných bolestí necítili, Jedna paní při

ekrovných štolárních poplatkův. A co při tom
zkusí často kněz nespravedlivých hrubostí, o
tom by se dalo psáti mnoho. A víte, kdo za
tohle všecko může? Nikoli kněží, ale ti, kteří
se již dávno měli postarati o duchovenstvo,
aby „příjemností“ spojených e vybíráním štoly
zakoušeti nemosilo. Radíme našim čtenářům,
aby si dobře povšimli, jak triviálné dovede
psáti český básník, jedná-li se o katolické
koěžstvo.

A ještě pověrečný jesmita. Stalo se
něco neobyčejného: Čas přece jednou na naše
mínění o realistickém protiklerikalismu odpo
věděl. Ale ta odpověď také stojí za poslechnutí.
Jestliže se prý Čas 3 oním pověrečným jesui
tou blamoval, proto duch oné lokálky neuí
nesprávný. Pokračuje doslovně: „Jestli ten
jesuita X. právě letos nevykonával zažehnávací
procedaru aa dobytku, učiní to uepochybuěza
rok, za dva jesnita Y. s velikou vážností.“
Ejble, realistický důkaz, který jest čerpán —
z budoucnosti! Takhle Ly se cvšem dalo do
kázati všecko. Řekli bychom na příklad, že je
přívrženec některé politické strany prolbancem
u za to bychom nadali celé straně. Dokázalo
by se patrně, že jsíne se mýlili; ale my by
chom řekli: „Jestliže nelhal pan X,jistě bude
brzy lhát p. Y. A « toho je vidět, zač taková
prolbaná strana stojí“ ©Pane Masaryku, jak
málo jste vycvičil v základech logiky své nej
bližší přátele! Co prý „Čas“ napssl o nadržo
vání a podporování pověry, tot prý základní
ráz jesuitismu! Milý Čase, na takovéhle kle
paření bez důkazu nikoho nechytneš. Řekne
me li, že jest základním rysem realismu 80u
stavná jízlivost proti všemu katolickému 4
soustavné zakrývání chyb židovstva, máme na
to pádné důkazy; ale kdybys ty měl skutečné
důkazy o pověrečnosti katolické církve vůbec,
nemusil bys se atíkati k průhledným, nešikovně
vymyšleným báchorkánn.

Bylo by rozhodně na čase, aby se páni
realisté poučili u sv. otcův i jiných církevních
spisovatelů, jak církev bojovala proti pověřepo
všeckyčasy. Přiblédněme na př. trochu k dějinám
pověry v Čechách. Pověra nejvíce o nás bu
jela právě za věku husitského a protestant
ského. Za to za „nejklerikálnějšího“ věku
Karlova na př. Tomáš Štítný psal: „Však
každý čár jest smrtelný hřích. A uvemám vě
řiti ani v čáry, ani mám státi po věštbě, ani
věďmě kterém, ani sniech (saech), aby má
víra nebyla porušena“. Tomáš se staví pradce
proti kouzelnému zažehbnávání 4 čarodějným
nápisům. O boji arcibiskupů Pražských proti
pověrám ani nemluvíme,

Za to by se mohlo mnoho napsati o po
věrách židovstva od prvního století po Krista
až do nynějška. Balbínovo „Epitome,“ „Staří
letopisové čeští“ jakož i jiné české zprávy
samy odkrývají všelicos. Ale otom Čas věděti
nesmí. Po nezdařeném pokusu o kapacína a je
suita nezbývá zase „Času“ nic jiného, než hle
dati znovu takové exempláře v Beugálii nebo
Patagonii. Takovým kachnám se ož bude vě
řiti spíš.

odnímání ruky, an: nepovzdechla. Po operaci po
hlížela klidně kolem sebe, prohlédla si i uříznutou
ruku, načež sklonivší hlavu, žalostně zvolala: »Měla
jsem otce, měla jsem matka, měla jsem chotě a
čtyřimilédítky ..... nyní nemámnikohovíce!«

Než na chvilku něco utěšenějšího: | Arcibis
kupa neapolského, jenž neobroženě procházel zří
ceninami, poskytuje pomoci raněným a nebeské
útěchy umírajícím a osiřelým, i svobodomyslné a
církvi svaté nepřátelské listy porovnávaly se sv.
Karlem Bor. Všickni bědují a utíkají ze zřícenin,
aby, zirativše všecky své milé, alespoň život svůj
zachránili, avšak šlechetný arcibiskup neopouští
ubožáky, již útěkem více zachrániti se nemohou.
Zdě pukají, zbytky domů s hrozným rachotem se
řítí, ale statečný rek lásky křesťanské, ač ze všech
stran nebezpečí hrozí, chvátá po zříceninách z místa
na místo, těší umífající a připravuje je ku nastá
vajícímu soudu. Hlasité vzbuzuje s nimi víru, na
ději, lásku a dokonalou lítost, vztabuje rukou
svých prosebně k nebesům, svolávaje milosrdenství
Boží na nešťastníky a uděluje jim posléze pře
vzácný dar — svaté rozhřešení Nasazuje
život vlastní, jen aby jiným život věčný pojistil.
Hle, požehnané ovoce křesťanské lásky!

Nyní v Casemiciole pusto — mrtvol Kve
toucí druhdy a od lázeňských hostí četně navště
vované město proměněno v jediný hrůzný hřbi
tov. Vůdce na hromadu kamení ukazuje se slovy:
»To byla kanovnická residence«. Jednoduchý kříž,
na němž pověšen rozmačkaný biret, naznačuje
brob kanovaíka Manzi-ho, jenž v sutinách své re
sidence pochován, jméno jeho na kříží nepsáno
bezpochybynějakým dřívkem!..... Tu opět
kříž — malá, bledá holčička poučuje nás, to že
náhrobek čtyřiceti v sutinách pohřbených lidí.

Zde chrám! ©Acb, kdo poznal by, že býval

todruhé stánek Nejvyššího? Vidíš pouhé sutiny.«« + + Turesidence biskupská — všem okolním
domům docela podobná — zřícenine, z níž mrtvé
tělo šlechetného a v pověsti svatosti žijícího bis
kupa bylo vytaženo. Ten na smrt zajisté byl při
praven...... Přicházíme ku rozsáhlým lázním;

Politický přehled,
Politické napjetí se v parlamentě vídeňském

uvolnilo, pracujiť poslanci pozvolna sice, ale přece dle
přání ministerského předsedy dr. Kórbra, jenž se
nyní věru těšit může ze zdaru vládních přání,
V Čechách pak a na Moravě mnozí lámou si hlavu
nad změnou taktiky Mladočechů, buďtos nimi
souhlasíce, aebo proti nim vystupujíce. Ze páni
byli ve Vídni na celé čáře poražení, ssmozřejmo,
proto právě tolik o: louvání se strany mladcčeské,
Posl. dr. Kramář 25. března mluvil v Táboře o
politické situaci. Vysvětloval mladočeskou politiku,
varoval před radikalismem a rozbroji a volal ku
společné prácí. Přimlouval se za takovou politiku,
která by dokázala, že zájmy národa totožny jsou
se zájmy dynastie. Na den 26. dubna chystají
Mladočeši sjezd zemských důvěrníků v Čechách,
doufajíce, že opět naleznou cestu, která by je
povznesla jak v očích voličstva, tak i vlády.

Ve schůzi poslan sněmovny 3+. března po.
dala vláda různé předlohy zákona. Zajímavou jest
odpověď ministra zemské obrany na interpellaci,
týkající se známého výnosu ministra války, jímž
se důstojníkům zapovídá členství v lize protisou
bojové. Ministr hájil podivný výklad zákonů vojen.
správou a dovolával se při tom zákona, jenž
podřizuje čestné rady a celý systém pestování
ducha armády ministerstvu války, Price sněmovny
soustřeďuje se hlavně ve výborech a tento týden
se odroči na celé tři neaěle.

Něm. rada lidová v Čechách po velikonocích
bude skutkem. Každá strana bude míti v radě
po pěti členech. Hlavní vába klade se na opatření
peněžních prostředků. Ném, obce, ústavy peněžní
a j. chystají prý se závazně odváděti lidové radě
značné příspěvky, A u nás národní rada ze samé
lásky dosud leží v prachu.

Vládě naší činí jakousi starost noslanec Klofáč,
který se odebral do Turecka, aby z vlastního ná
zoru poznal, jak se mají věci makedonské, Ve
Srédci jednal s bulharskými státníky a v Caři
bradě přijat sultánovým generál. tajemníkem.

Poměry v Uhrách se dosud nezlepšily; vše
točí se kol branné předlohy, která nemá ve sněmovně
naděje na přijetí. Při tom se lid víca více uměle štve,

V Záhřebu, hlav. městě charvatském, došlo
minulý týden ku velkým protimaďarským a též
protiněmeckým výtržnostem, v nichž hlavní slovo
měli studenti. Maďarské a německé nápisy byly
předmětem hněvu. Podkladem těchto událostí jest
ovšem bezohledné vystupování Maďarů. Vojsko
mělo dosti práce s výtržníky, při čemži krev tekla.

Franc. sněmovna poslanců zamítla minulý
týden všecky žádosti (95), které podaly mužské
řehole, aby dle ustanovení zákona o kongregacích
byly státem uznány, z toho důvodu, že jsou prý
nejnebezpečnějšími nepřáteli republiky a zásad de
mukratických. Zastoupeny jsou tu řehole vyučo
vácí, kazatelské a zabývající se průmyslovou vý
robou.

V Macedonii hnutí povstalecké neutuchá,
Čety povstalecké vyplňují nyní měšťáci a intelli
genti vůbec. Povstalci trestají smrtí tv, kdož o
nich podávají Turkům jakoukoliv zprávu. Albanci———————
dle zbytků patrno, že úprava musela býti velmi

Který lázeňský host se sem nyní
odváží, když jich na sta ve zříceninách pochováno?
Majitel neapolského hotelu »De la Ville«, v němž
jsme bydleli, ztratil zde dvě dospělé dcery. Lé
čivé zřídlo žhavé, sirnaté vody proměněno v prá
delnu; jediná při tom výhoda, že při vyváření
prádla netřeba topiti. Zničený to poklad! — Uli
cemi mrtvého města plíží se stařeček, jenž celých
šest dní byl pod sutinami ...... Nežebrá, ne
prosí, ale tvář, na níž doposud zračí se zděšení a
hrůza, přivolává ku kolemjdoucím: Miseremini
mei — slitujte se nade mnoul

Jinde opět volným krokem přichází nám
vstříc bývalý, věrný strážce domu — vychrtlý pes.
Domu, jehož by střežil, není více — avšak i ma
jitelové jeho v sutinách jsou pobřbeni, a není tu
nikoho, kdo by o opuštěné zvířátko se postaral.
— Více takových opuštěnců bloudí městem a za
každé soustečko sebe tvrdšího chleba, jež se jim
podá, po svém způsobu, radostně vděčnost proje
vují; size nás polily, když jsme pozorovali, kterak
i uschlé drobečky z ruky dárce dychtivě vylizo

i Citronové a pomerančové sady plny
jsou překrásného ovoce -— avšak není nikoho,
kdo by ovoce to sklízel. S bázní, aby nikdo tě
neviděl, blížíš se ku stromu, abys na památku
jeden pomeranč si utrhl; neboj se, majitel nebude
tě stíhati a tu malou upousínku ti dopřeje — od
počívát blízko tebe v sutinách; jdi a pomodli se
za spásu duše jeho zbožně otčenáš!

Na růžovém keři pěje ptáče; pěje tak krásně,
tax líbezně — a přece zároveň tak smutně, tak
žalostně, že až srdce usedá: vždyť to píseň po
hřební! *'

S pocity nevýslovně bolnými vraceli jsme se
ulicemi ubohého, mrtvého města k přístavišti a
dali se ihned loďkou dopraviti nasparník, kde oběd
náš byl tenkrát kořenén podivnými, avšak nad
míru spasitelnými vzpomínkami.
Od náblé a nenadále smrti — vysvoboď nás, Panel

Od metly zemětřesení — vysvoboď nás, Panel



pak důrazně prohlašují, že budou bojovati na
život a na smrt ze svá sterá práva a svobodu a
že postaví se na odpor všem opravám. Nově jme
novaní četníci bulharské národnosti jsou Albanci
vraždéní. Povstalci počínají nyní užívati dyna
mitu; na východní dráze vyhodilí do povětří že
Jezniční most.

Carským manifestem bylo zrušeno ustanovení,
dle něhož venkovské obyvatelstvo muselo se zá
ručovati za daně. Dlužné daně v obnosu 112 mil.
rublů lidu odpuštény. Spolu nařídil car odeslati
na Černou Horu jako dar 10 baterií rychlopalných
děl s příslušnou zásobou střeliva. Ukazem aro
vým nařízeno trestati vyzvědačství smrti.

Z činnosti katol. spolků.
Z Jilemnice. Zdařilá uchůze konána zde

265.března. Za četného účastenství promlavil ve upolka
večer vp. Jiří Sabula z Hradce Králové o životě Karla
IV. Dokázal, že upřímné katolictví Karlovo a jeho
veliká úcta k Římu nijak nepřekážela našemu veliká
novi v dalekosáhlých pokrokových plánech. Když
příkladem svého vládce národ náš Inul celou duší
k Římu, byla unás zůmožnost a spokojenost největší.
Ka konci ještě stručné vysvětlil, jakým neblabým,
nekaltarním změnám podlehly plody práce Karlovy,

když náš národ od Říma odpadl. Přednáška přijsas pravým porozuměním vděčně. Jednota — dík avě
domělosti a obětavé snaze členstva — kráčí v před
stále jarým pochodem. Bůh posíluj v další čiunosti!

Z Červ. Kostelce. Spolek* katol. žen a
dívek „Ludmila“ vzdává „Zaplat Pán Bůh“ dp. Frant.
Kratochvílovi, kaplanu zdejšímu, za dachorní cvičení,
která konal ve spolkových místnostech 1., 2. a 3.
neděli postní; přednášel o smrti, o soudu soukromém
a veřejném, o věčnosti šťastné a nešťastné. Při cvi
čeních těch byla místnost vždy přeplněna. — V pon
dělí velikonoční přednášeti bude v Jednotě oblíbený
řečník dp. Alois Dostál z Nov. Města n. M. o cesté

pů pyčrnecka, O další zábavu bude postaráno. Zdařl

Z Nového Bydžova. Dne 25. března po
řádala Katolická národní Jednota večer ve prospěch
„Ústřední Matice Školaká,“ Večer zahájen byl proalo
vem od Vladimíra Hornova a sehráno pak velice
zdařile drama „Na zdar Matici“ od F. Košťála a jed
noaktový obraz „Napřed matinka.“ Úloby byly pečlivě
nastudovány, soubra precisní, tak že zábavný odbor
připojil ku řadě letošních zábavních večerů opět
ušlechtilou zábavu, která čestné řadí se ku předešlým.
Matiční tento večer vzbudil pozornost širších krabů
obecenstva, tak že návštěva byls značná. Výtěžek 63
K odevzdán místnímu odboru matičnímu. Jest úplně
chválybodna snaha jednoty, žei v ohledu vlasteneckém
chce kráčeti 8 ostatními národními spolky. zádoncno
však jest, aby snaba tato byla oceněna u nelezla
v krazích kompetentních uznání a potřebné podpory.

Z Libštáta. Dne 25. března pořádalanaše
Katolická Jednota svou členskou schůzi, pří které
promlaviti měl p. J. Tůma, rolník z Roškopova, o
včelařství. Když však pro nenadálé onemoenění přijíti
nemohl, převzal téměf v poslední chvíli přednášku
člen Jednoty p. Josef Saska, rolník z Valdic a pro
mluvil velice pěkně — dle svých zkušeností „O pě
stování ovocného stramoví.“ Potom rozebral p. jednatel
spolku časovou frázi „Náboženství jest věcí vedlejší“
a ukázal, že pravý opak jest pravdou. Členové zábav
ního odboru sl. Jalie Petrova, Marie Fišerova, pp.
Ferd. Prášek a Frant. Sedláček, sehráli na prozatím
ním jevišti svižně a scitem rozmaraou hru „Fotogra
fický atelier“ a pp. František Bílek a Frant. Junek
rozesmáli obecenstvo solovým výstupem „Plozor.“ —
Na konec překvapila nás sl. Mar. Fišerova vřele
přednesenou básní „Zastaveníčko v ráji.“ — Po zapění
písně „Kde domov můj“ rozcházelí se na duchu ob
čerstvení přečetní účastníci, wnezi nimiž rádí jeme
viděli členy bratrské Jednoty z Lomnice n. Popelkou
a hosty z Kundratic. — Příští schůze konati se bude
dne 19. dubna. „Zdař Bůh!“

Zprávy místní a z kraje,
Pocta a gratulace Jeho Milostindp.

biskupu královéhradeckému. V pondělí
dne 30. března konalo se v budově Musea
království Českého v Praze výroční valné
shromáždění Společnosti musejní, v jejímž
správním výborů ndp. biskup královéhradecký
dr. Josef Doubrava zasedá a valného shro
máždění tohoto se také účastnil. Při tom byl
ndp. biskup ze všech stran a od všech vyni
kajících osobností pražské společnosti zahrnut
nejvzácnější pozorností. Presideut Společnosti
Musea království Českého Jeho Oavícenost pan
hrabě Jan Harrach při jeanatelské zprávě
pronesl radost nad jmenováním Jeho biskupem,
celé pak shromáždění pří vřelých gratulačních
slovech páně presidentových povstalo, ndp.
biskopovi radostně blahopřejíc 8 prosbou, aby
dosavadní Svou lásku a oddanost Museu krá
lovství Úeského zachovati ráčil i na dále.

Zprávy diecésní. Ustanovení jeou:
P Václ. Hvězda,kaplan v Chrasti, za faráře do Vamerka, p. Váci. Groh, farář v Č. Verneřovicích, za fa

ráře do Zvole, k Fr. Křivoblávek, farář v Jetřichovai,za far. do Ú. Heřmanic,p. J. Kořínek, administr., za
faráře do Lučic, p. Jos. Moldan, kaplan Zlonický, sa
faráře do Váp. Podola, p. Jind. Láš, kaplan v D. Lib

chavě,sakaplana do Damulkova, p. Váci.Vačkař,admi
pistrator v Bobdánči,sa administrátora do Chřenovic,
p. Jos. Hladký, kaplan v Něm. Bělé, za katecheta
škol měšť. v Jaroměři, p.Ed. Kasal, administrátor ve
Vamberku, za kaplana 6 Petrovic, p. Jos. Kepl, pros.
katecheta v Jaroměři, za kaplana do Chrasti, p. Ant.
Vích, kaplan v Králíkách, ze administrátora do Técho
nína, p. Ant. Bartoš, administrátor ve Zvoli, za admini
strátora do Bohárny, p. Václav Demel, kaplan, sa
administrátora v Č. Verneřovicích, p. Vilém Kekstein,
kaplan v Litrbacbu, za administrátora do Jetřichovsí,
p Frant. Stejakal, kaplan v Janově, za kaplana do
Litrbacbu, p. Václav Koza,kaplan v Bělé, za exposítu
do Libřice,p. Jan Kabrhel, kaplan, za administrátora
v Poděbradech.— Na odpočinek vstoapil:
vdp Leopold Mazáč, probošt v Poděbradech a p.
Fraot. Bečička,farář v Bobárně. — Uprázdněná
míuta: Česká Verneřovice,fara patron. nejd. katho
dralní kapitoly v Hradci Králové, od 16. březne; Bo
bárna, fara patron. nábož. matice.od, 16. března; Je
tříchov (Ditteradorf), fara patron. kníš. Tharn Taxise,
ud z . března; Poděbrady, proboštetví; právo jmeno
vací příslaší Jeho Veličenetví císaři Frant. Jesefa I ;
od 1. dabna 1908.

Oslava papežského jubilea v Kré
lové Hradel. Sdružené katolické spolky lidové
Politické družstvo tiskové, Jednota katol. tovarydů,:
Cyrillská jednota a dámský socialní spolek uspořádaly
manifestační jubilejní ulevnost v Adalbertinu dne 29,
března za veliké účasti obecenstva. Prostranný sál
stěží pojal všecky účastníky elavnosti, mezí nimif
uvádíme vedp. papež preláta Dra. Frýdka, vadp. ka
novníka Dra. Soukupa, p. stát. návladního Matouše,
p. zem. rada Fischera, vdp. kone. rada Tondla vedle
četných osobností z duchovenských, intelligentních a
živnostenských krabů. Oslava nesla se směrem mo
derním, neboť středem večera byla poučná přednáška
„O významu vlády uv. Otce Lva XIII“, již proslovil
8e značným úspěchem p. redaktor Myslivec z Prahy.
Přednáška byla podepřena pěveckými a deklamatorními
člely. Zahajovací proslov od VI. Šťastného přednesl
a porozuměním p. Jenšovský, starší tovaryšské jed
noty. Básnický hold av. Otci nadšeně vzdala el. Ně
mečková. Pěvecká čísla, vesměs samé novinky, řízená
energickou taktovkou vdp. prof. Orla, byla do podrob
nosti propracována a poskytla omění milovnémo po
slucbačstvu znamenitý duševní požitek. V aolovém
zpěvu vzbudil obdiv vyškolený hlas sl. Pětioké, žá
kyně pěvecké školy. Dvojzpěv sl. Kulbánkové a Novo
bradské upovnil u nás dávno již vyslovený názor, že
obě pěvkyně nemají v jistotě intonace vůbec sokyň
v našem městě. Vlastní skladba p. prof. Orla, Hymnus
pro smíšený sbor, vystihla uměleckým vkasem veleb
nost papežeké bymny, Průvod na pianě při sborech
obstarali ochotně dpp. ředitel Sekera a vicerektor Jur
kovič. Zmínky zavlahuje též Beethovenovo klavírní
kvartetto pro piuno, housle, violu a cello, jež před
nesli dpp. Sekera, Jarkovič, Dr. Reyl a Sabala. Ná
lada celého večera byla slavnostní a odačevněná, k
čemuž značnou měrou přispěl vybraný a zdařilý pro
gram slavnosti. Poznamenati dlažno, že v městě našem
bylo dosud každého jubilea papežského povšímnato
též repregentační elavností. Zájem pro tyto manife
stační projevy 7 občanetvu stále stoupá, jak bylo lze
při poslední slavnosti pozorovati. Historicky vaácnému
jubileu papežskému věnována byla pozornost pp. ka
těchety na všech zdejších vzdělávacích ústavech, nebot
jiš v února při nedělních promlavách význam této
události byl žactva vysvětlen. Politické druástvo tis
kové též během minulého roku pořádalo katolický sjezd
k uctění 25leté vlády papeže Lea XIII. Trvale bude
významné toto jubileum zaznamenáno kamennými po
muiky v našem městě, nebot 2 monumentální budovy,
Borromeum a Rudolfinum, byly v témže roce posvě
ceny a účelu svému odevzdány, jak to pamětní desky
čtoucím blásají. Nezůstal tedy Hradec aa jinými po
kročilými městy, která vzácná leta Petrova okázale
oslavovala.

Veschůzi obce. zastupitelstva krá
lovéhradeckého dne 31. březnat. r. učiněna
tato usnesení: Učitelské místo při obecné škole chla
pecké uděleno p. Al. Vackovi. — Na šádost p. učit.
Boh. Ryby za podpora v nemoci uděleno 150 K. —
Policejními strážolky zvoleni Jos. Tkadlec a Fr. Král.
— Projeven souhlas s návrhem zákona o osvobození
dělnických domků od obecních přirážek. — Usneseno,
aby taxa za práce kominické nebyla zvyšována, avšak
pomocníkům kominickým povoleno vybírati novoročné.
— Žádost p. Jiřího Malého, cukráře a pernikáře, za
povolení k výčepu líhovin a sladkých vín opětně ne
byla doporačena okr. hejtmanství k příznivému vyří
zení. — Na žádost okres. výboru svoluje se věnovati

pozemek ns stavbu isolačního pavilonu. — Dělostřeecké cvičiště pronajato c. k. arára naposledy na jeden
rok. — P. J. Smetákovi, kancelistoví soud., prodán
stavební pozemek v bl. IV. na Praž. Předměstí a sice
se změnou parcelační. — Traviny na obec. lukách na r.
1908 pronajaty pí. Riemrové. — Článek o zprávě od
boru zastavárenského vzat pro pokročilou dobuz pro

pt — Kontroloremzastavárny místo + p. Josefaetříčka zvolen p. Arn. Drořák. — Schválena koupě

pozemků ns rozšíření kmenového majetku lesního. —adace p. Colliny K. udělena Al. Jetmarovi. — Do
odboru lesního zvolen p. Jos. Huňáček, jenš nastoupil
do odbora po + Jos. Petříčkovi.

Život dle náboženství. | Přeso všecky
snahy nepřátel sv. víry jeví se život náboženský u
valné většiny hradeckého obyvatelstva utěšeným spů
sobem, neboť přistapují mnozí v nynější velikonoční
době ku Stolu Páně. Na smrtelnou neděli vykonali
tuto povinnost katolického křesťana členové a členky
jednoty katol. tovaryšů a vzdělávacího spolku dám
ského. Členové tovaryšské jednoty účastnili se téměř
všichni spolkové bohoslažby v kapli er. Josefa, kdeš

ši ev. obětoval předseda jednoty vdp. dr. Reyl.
Členky dámského sociálního spolku přijaly sv. svá
tosti v imposantním počtuv chrámu av. Dacha, kdež
opět duchovní rádce jednoty dp. katecheta Jukl mši
sv. sloužil. Chbvalitebné zmínky zaslouží i značná
účast při večeři Páně vojínů sdejší posádky. Kolem

bevali téměř všichni hradečtí duchovaí Zsačný tento
počet křesťanských vojínů jest důkazem, čo vojenská
správa náboženskému přesvědčení vojínů nepřekáší,
nýbrž je šetrně respektuje. Jednání toto moblo by
býti povabuzením j pro jiné kruby, aby u lide cite
náboženského detřily.

Domovské práve v HradciKrálovéadě
Jeno ve schůzi měst. zastupitelstva dne 81. břesna
1903 těmto p. t. osobám: Jos. Černému, J. Dídkovi,
Jindř Donátové, Frant. Dorové, K. Felgrovi, Dr. Jos.
Holečkovi, Frant. Klazarovi, Barb. Katfínové, Emilii
Němevvé, Anně Poltarové, Anně Sajírtové, Marii Sa
fránkové. Kateř. Vrabcoré a Eman. Vávrovi.

Podivný mrav. Nedávnodo HradceKrá

lové přišlý farmacent projevil nedostatečnou společenskou kvalifikaci pro kulturně vyspělé naše město.
Když byla do závodu jeho chefa dodána pozvánka ne
papežskou jabilejní slavnost, vzal tento „vzdělanec“

pošvánku do raky a potřísnil ji svou slioou. Nevíme,de se zmíněný pan učil společenskéma taktu, ale
tolik jest jisto, že taková úroveň slošnosti nestačí
v Hradci ani na obecního metaře, tím méně na lé
kárníckého assistenta. Tedy trochu crika ve slušnosti,
pane farmaceute!

Divadle v Borremeum. Velmi zdařilým
provedenímStroupežnického „Fariantů“ rozloučila se
oktáva borromejská « divadelními prkny ústavo.
Hlavní role v rukou okteránů: Kanbého, Kratochvíla
a Soboty došly náležité interpretace. Septiman Vodák
omožni) přiměřenou úpravon děje provedení působivé
této hry na borromejském jevišti.

Heroldovo kvartete uspořádáv sobotu
4. dubna t. r. v měst. Klicperově divadle za spolu
působení Eduarda Treglera, dvorního varhaníka, velký
koncert. Členové kvarteta: pp. Jiří Herold, Al. Paleček,
Oldřich Vávra, Max Škvor. Pořad: 1. W. A. Mozart:
Kvartett XII. s Gdur. a) Allegro vivace esení, b)
Monuetto, allegretto. c) Andante cantabile. d) Fiuale,
molto allegro. 2. N. Paganini: Koncert pro bonsle.
Přednese Jiří Herold. 3. a) Rubinstein: Melodie, b) G.
Popper: Gavotta. Přednese Max Škvor, 4. Dr. A. Dvořák:
Kvintett « A-dur. a) Allegro ma non tanto. b) Damka,
andante con moto. c) Scherzo, molto vivace. d) F,nale,
allegro. U klavíra dvorní varhaník p. Ed. Tregler.
Začátek o půl 8. hod. večer. Konec po 9. hod. Před
prodej lístků u pana Jaroslava Peřiny, knihkupce
v Hradci Králové,

Záložna v Hradci Králové. Za měsíc
březen 1903 vloženo K 182.926, vybráno K 106.290,
stav koncem měsíce K 1,481.933. Půjčeno K 09.158,
eplaceno K 44.150, stav koncem měsíce K 1,217,668.
Počet účtů 2301, reservní foody K 112.755, závodní
podíly K 58.789, pokladní obrat K 481.794.

Na ochranu služebných. Na lučinatém
břehu Orlice blízko okresní nemocnice vídati zase
slašky prádlo v řece máchající a na slunci bílící.
Ledová voda, v níž musí služky leckdys státi, ovšem
zdraví nepřidá a pak i dosti prudká řeka může pří

padně neopatrnou ulušebnou ve svůj vír strbnonti.est proto záhodno, aby sl. městská obec dala při
břehu upevniti nějaké prkno 8e zábradlím, s něhož
bylo by možno prádlo pohodlněji vymáchati. Žádost
tato vychází zajisté ze srdce mnohých služek i jich
pp. chlebodárců.

Úmrtí. v úterý 31. břesna za velikého ú
častenství pochován p. Vojtěch Havrda, abitarient
reálky, který skonal po dlouhé a trapné nemoci.
K hrobu jej doprovodil mimo jiné sbor professorský
a sbor zpěvákůz reálky. Odpočívejv míru! — Dne t.
dubna zemřela zde pí. Antonie Úrnerová, vdova
měšťanu, po krátké a trapné nemoci, Pohřeb se koná
4. dubna o 3. hod. odpolední z doma emnatku č. 41.
na Velkém náměstí.

Ze Všeodborového sdružení křesť,
dělnictva. Schůze užšího výboru v Hradci Král.
dne 26. března t. r. Přítomní: Urban, Jenšovaký,
Lněnička, Loštinec, Ándriík, Lábue, Pochmon a
Polák. — Podpory nemocenské uděleny: J. Pecháč
kovi a J. Kanfmannovi z Ústí n. 0, po 8 K; Jos.
Hozákovi ze Šonova 6 K a Jos. Oberreitrovi
z Hlinska 8 K.

Jízda dětskými vozíky po chodmí
cíeh. Ns chodnících v Komenského třídě, na Eliš
čině nábřeží, v Rokycanově třídě i na jiných místech
jezdí chůvy vozíky, často několik pohromadě, zabra
ňojíce takto chůzi na chodnících těchto. Purkmistrov
ský úřad upozorňuje, že na chodnících není dovoleno
vozíky jesditi a že chůva, která bude policií s vo
zíkem na nich přistižena, bude pokutována.

Osobní. Dp. Rudolf Šetina, kaplan v Teplici,
doktor bohosloví na římské université „De propaganda
Fide“, podrobil se dne 26. března t. r. doplňovacím
zkouškám na c. k. universitě v Praze, čímž jeho dok
torský tital nabyl práva veřejnosti. Dp. Šetina čítá
necelých 25 let u jest zajisté nejmladším doktorem
bohosloví v Čechách. Jiš v Římě dobyl si několik
rvních cen svými pracemi. Jest odchovancem vdp.

Řajslera, děkana v Přelouči, který z pokroku svého
žáka zajisté upřímně ae těší.

Z Červ. Kostelce. Od 33.—20. března
byly radostné dny pro farní osadu zdejší. Konali sde
sv. missio důst. OO. T. J. P, Ant. Rejsek « Hradce
Králové, P. Ant. Řehoř a P. Fr. Vídenský z Prahy.
Návětěva chrámu Páně den ode dne rostla, jen lito
vati jest toho, že malý obrám nemobl pojati všechny,
kteří z města i = okolí přicházeli, aby vyslechli k
ušitka daší svých důst. pp. missionáře, kteří způso

bem důstojným objesňovali důlešité pravdy sv. vírynaší a připravovali ku přijetí av. svátostí. Během
miesií na 4000 věřících přijalo Tělo Páně; zvláště ra
dostně dojímala účast tmušů a to nejen při kázání,
ale i pří atolu Páně. Nejkrásnější a nejpůsobivější
byla slavnost svěcení kříže missionárního v neděli £9.

m. m. Na náměstí u sochy Rodičky Boší BB čeka)ného ticha nadšeně kázal důst. p. superior P, Ánto
Rejsek o kříši. Na to průvod se odebral do chrámu



násí ne vání Pásu Bohu sa sdar miesif. Vys.
-důstojný p. bisk. vikář s Náchoda Fr. Pecka jako
dříve byl přivítal, tak po ukončení missif dojemným
spůsobem rosloučil se s důst. pp. missionáři. Zaplať

„jím Pén Bůh sa ty hody duševní, které poskytli osadě
sdejší sv. missiemi. Zaplat Pán Bůh též veledůst. p.
os. děkanovi Vinc. Dvořáčkoví, kterýš do Červ.Kos

-telce důst. pp. miseionáře povolal, čímž nejkrásnějí
oslavil své padesátileté kačžské jubileam. 50 let pan
jabilar neonavně na osadě zdejší působí! Kéž jeho
stáří osladí mu hojné požebnání ze sv. missif! —

Ze Vkoremie. Koslavě vznešenéholetošního
jubilea sv. Otce Lva XIII. uspořádal domácí křesť.
idový u národní epolek schůzi ve středu dne 26.
břesna1903.Četnýmiúčastníky,mezinimižs radostí
jeme pozorovali dp. faráře Jos. Portmana z Cblen a
nájemce velkostatku Borovnice vlotp. Rud. Klócklera,
sepěn nejprv choral „av. Václave“ Po něm přečetl
vsletnou báseň Pakostova k úctě Lva XOT. p. Karel
Pradič, jednatel. O šivotě a působení našeho slavného
Otce křesťanstva promlavil pak účinnou přesvědčivou
řečí p. Václav Špaček, zasloužilý katolický učitel a
apisovatel. Zdařilá přednáška ta působila na posla
chačstvo blabokým dojmem a vyslechnuta za napjaté
pozornosti. Po skončené řeči, s hlučným souhlasem

řijaté, povstalí všichní účastníci schůze, až na ně
kolik ko svaných národních dělníků do scbůze se
vetřevších a sapěli velebnoa bymna popečskou.
V povsnesené náladě přítomných schůze zakončena.
Byl to sice skromný, nepatrný, ale apřímný projev
všech katolíků naší farnosti, projev úcty a oddanosti
k veledachu naobyčejnému, jakým skutečně náš slavně
panující sr. Otec jest. Další činnosti zdejšího spolku
voláme srdečně: „Zdař Bůh“

Z Brammé. I v naší obcí uctóna světlá pa
„mátka sesnulého Dr. Fr. Lad. Riegra. slavným reguiem,
které sloušil za přítomnosti spolků a pp. učitelů s
mládeží dp. Dr. Loakost. Po mši svaté měl celebrant
případnou, tklivou promluva k mládeži o zesnulém
velikánu.

Z Rokytmlce. (Sr. missie). Vednech od 22.
až do 29, března t. r. konala se zde av. miseie vede
ním P. T. rektora P. Langa a spolapracovníků P.

Anerkofiera a P. Bareše, redemptoristů z Hory Matky
Boží u Králík, s výsledkem velikolepým. Kázaní byla
tak úchvatná, že chrám Páně nestačil pojmouti všechny
zbožné posluchače, tak če při posledním kázaní o av.
kříži, kde bylo poslachačů do tisíců, velká část ani
do kostela se nedostala. Dle posledního ačítání žije
zde 2664 katolíků, a z těch přistoupilo, nečítajíc v to
70 prvokomanikantů, 1947 k stolu Páně a co hlavně
důležitého, že celé městské zastupitelstvo, úřednictvo
a učílelstvo až na nepatrné výjimky sv. arátouti při
jalo. — Kdo poměry naší doby zná a všechny okol
nosti jak politické tak národnostní uváží, musí doznat,
že zde patrně působila vyšší moc; bylo to jistě po
žehnání av. Otce, které před tím místní duchovní
oprávce za zdar sv. missie a nohou Jeho Svatosti si
vyprosil — vědyť i zdejší židé missií se zúčastnili.

Z Ústí m. Orl. Od těch dob, co podařilose
«odpůrcům všeho katolického vypudit katol. jednota

z místnosti, ve které pořádala divadelní představení,
myslelo se, že katol. jednota v městě našem úlohu
svou ně dobrála. Avšak páni se přepočítali. Ve středu,
dne 26. března na svátek Zvěstování Panny Marie,
pořádala katol. jednota zase v té místnosti na oslavu
Zdletého pontifikátu Sr. Otce Lva XIII. slavnostní
večer. Učastenství bylo dosti četné, třeba že zde jest
divadelní společnost. Program byl následající: 1.)
Proslov. 2.) Papežská hymna. 3.) Přednáška dp. P.
Frant. Jiráska „O významu papeže Lva XIII pro
naši dobu“ a 4.) Divadelní předatavení „Anděléživota“.
Proslov od Prokopa Zaletěla, vztahující ae na Sv.
Otce, přednesla s citem sl. Rathová. Papežakou hymna
sapěli členové jednoty za přispění vlct. dam, které
při divadle laskavě účinkovaly. Největší požitek po
akytl nám dp. P. Jirásko uvojí přednáškou, kterou
nadchl mysle všech přítomných Budiž mo zde vysloven
srdečný dík a též přednesens prosba, by neopouštěl
jednotu v její tradných dobách, a byl nápomocen na
uvědomování katolíků vůbec. — Po přednášce sehrály
dámy divadelní představení „Andělé života“ s takovým
porozaměním, že soublaa obecenetva v mocném
tlesku po představení nebral konce. Díky ardečné všem,
kdož jakýmkoliv způsobem přičinili ee o důstojné
provedení toboto večírku. Nechťtímto opětným vy
stoupením jednota naše uesílí a vytrhne se z mrákot
nečinnosti. Spolu doufáme, že nynější důstoj. pánové

ZO hledětpodporovatvevšechnašichpracích.
Východočeská výstava v Perdubi

. eleh 1908. Pány vystavovatelenatno upozorniti,
že doba přihlašovací dnem 1. dubna t. r. skončí a
třeba tadíž lhůta tu dodržeti. — Vystavování před
mětů na této výstavě jest nemalé důležitosti, neboť
jiš město samo, čítající přes 18 tisíc obyvatel, jest
snačným odběratelem i konsumentem všech výrobků

A PR li se k okolnosti, že výhodné spojení drahouvšech stran umožňuje snadno návštěvu výstavy,
čímž očekávati se dá i značný počet návštěvníků, jest
pro každého vystavovatele úspěch téměř jiš předem
zajištěn. — Slevy dovosného na všech drabách jsou

voleny a adělí potřebné vysvětlení výstavní kance
. — Veškeré výstavní předměty pojistí se proti

škodám z ohně ode dne převzetí až do vrácení v pro
dejné ceně. — Umělecký odbor vydal tyto dny svůj
zvláštní program „Uměleckého oddělení“. Výstava
umělecká potrvá od 26. července do 6. září 1908 a

- obsahovati bude výtvary z oboru malířství, sochafatví,
srchitektary a uměleckého tisku, jakož i moderního

průmyslu uměleckého. Přihlásiti se třeba nejpozdějio 1. července 1908 formulářem přihlašovacím, od
borem výstavním vydaným.

Výstava čes. severovýchodu v He
řleleh. Vzhledem k rozměrůmvýstavy a naléhavým
přáním z kruhů vystavovatelů uenesl se výkonný výbor
výstavní, aby výstava zahájena a otevřena byla jiš

" v den sv. Anny, v neděli dne 426.července t. r.
. Stavba nového chrámu v Náchodě.

V době od 10. do 88. března 1005 věnovali kromě

sbírek kostelních ku vznešenému účeli tomu: 1300 K
, František Wóls srodinou, velkoobchodaík v Petro
radě; 30 K: slečna Josefina Šafářová v Náchodě; 20

K: JUDr. Fr. Dvořák s chotí na uctění památky po
svěčnělém bratra + P. Václavu Dvořákovi, čestném
konsistorním radovi, biskupském notáři a děkana
v Dráchově a Soběslavě; 5 K:jistý kněz a 2 K: dp.
P. Ferdinand Gottwald, katecheta v Náchodě. Veške
rým šlechetným dárcům vyslovují se nejvřelejší díky
ee snažnou prosbou ku ctěné veřejnosti za další do
brotivé příspěvky, jež se přijímají na děkanství aneb
sneflati mohou téš poštou přímo na spolek pro vy
stavění nového chrámu Páně ar. Vavřince v Náchodě.
—Dne 29. břesna 1908 odbývána byla valná hromada
tohoto spolku, jež projevila posmrtnou úctu zvěčnělým
členům spolku, kteří horlivou přízní pro účel epolku
svláště záslužnými se atali, totiž + odp. biskupovi
Eduarda Jan Nep.Brynychovi v Hradci Králové, Ť
pí. Aloisii Tačkové, vdově po řediteli škol v Náchodě,

p. Františka Kočnarovi, synu továrníka v Náchodě,
i p. Václava Marešovi, c. k. vrchnímu officialu sond
nímu v Náchodě a pí. Mathildě Neumanové, choti
bosenského strážmistra ve Vakufa. — Spolek čítá 18
zakladajích, 63 řádných a 157 přispívajících, celkem
226 členů. — Stav spolkového jmění obnášel koncem
roku 1902 ... . 67.859 K'98 bh,k čemuž od 1. ledna
do 28. března 3903 přibylo nově celkem 2861 K 38h,
takže dosáhlo výše úhrnem 60,721 K-81 h. — Valná
hromada usnesla se na návrh p. Jana Tichého, aby
otázka na podání petice na slavnou obec města Ná
choda za věnování starého obecního domu na náměstí
pro stavební místo nového chrámu Páně odložena byla
ne doba pozdější a příhodnější.

Z Čáslavě. Volebnímraky se stahojí a ož
začíná s hluboka břmíti do svědomí voličů, aby se
vybarcovali s pohodlnoati a přiznali barvu. Sbírají se
plné moci a jedna strana předhání drahou, aby byla,
jak náleží, zálohou opatřena. A všecko točí se kol
osob, ne kol prospěchu města. To je přitom to nej
smatnější! Že se vytahují zbraně i méně ušlechtilejší,
v našem životě patří už k volbám. Fodezřívání, tajné
satínání pěstí, vybrůžky, to všecko volební boj nese
sebou. Jednomu 80 divíme, že oni mužové, kteří stáli
dosud ve správě města, tak houževnatě drží se man
dátů, o nichž prohlašují, že nesoujen nepříjemnosti a
mrzutosti. Proč tedy nepopustili nějaké to místečko
těm kritikům z druhé strany? Až poznají, že tady
nelze jednati jinak, než jak bylo jednáno, utiší se a
bude dobře. Ostatně, v tom třeba aouhlasiti, že mnohé
místo je obsazeno osobou, která tam vůbec jenom sedí
a která z nedostatku jiného zaměstnání místo to má
jenom na ukrácení dlouhé chvíle. Adressy jsou známé,
Jako novinku třeba zaznamenati, že jednotlivým úřa
dům podán byl návrh, aby navrhli si zástupce do
obecního zastupitelstva; ovšem podán byl toliko od
strany jedné. Úřednictvo k uhájení svých zájmů za
kládá právě klub, jehož činnost má obsáhnouti všecky
potřebné otázky. Bude to veselé jaro.

Z Kolíma. Vojna,akratná vojna se mele v
našem královském městě. Vytábly proti sobě tři pa
pírové velmoci a leží si ve vlasech, až z toho hlava
jde kolem. „Kolínské Liaty“, „Labské Proudy“ a „Česká
stráž“ vyrovnávají ai staré i nové dluhy a bijí do sebe
hlava nehlava. Mladočeši, atátoprávníci, realisté, všechno
na jedné hromadě. A kdyby se to mělo bráti vážně,
co jedni o druhých napíší, pak nebylo by dnes u nás
poctivého člověka, zvláště v těch řadách, které staví
8e v popředí, aby repraesentovaly tu neb ono strana
občanskou. Poslední dobou spojenýmisilami vrhají se na
„Labské Proudy“ „Kolínskélisty“ s „Českou Stráží“ a
to proto, že napsaly o znamenitém objevu, kterak
dvojctihodnéma pánu Daškovi docházejí peníze z Němec
s poznámkou: „Sende fůr Loos von Rom“ (posýlám
pro pryč od Říma). Tohle je ovšemopovážlivost, napsati
to o evangelickém pastorovi, který má plná ústa čes
ského vlastenectví, bratrských ideálů a husitského
enthusiasmu, že opravdu přijímá peníze na vlasti
zrádné volfianské a achěnererovské bnatí. Napaatí
takhle néco pikantního emyšleného o jeptiškách neb
kněžích, to je něco jiného. Ale osoba pastorova, ta je
nedotknutelná. „Labské Proudy“ dostaly se najednou
na index jako listy klerikální, Stojí za zapamatování1

Z Kutné Hory. Podlouhémprojednávání
vyřísena byla konečně záležitost městské školy ře
mesinické. Byla v minalých dnech převzata do správy
zemské. Malichernost našeho života jeví se při tomto
aktu v tom, že někteří členovéobecního zastapiteletva
cítí se uraženi, že nebyli pozvání k hostině, která na
počest hodnostářů byla uspořádána. Snad se k vůli
tomu dočkámei interpelacev obecním zasedání—Po
příkladě sousedního Kolína chystají se zdejší domácí
páni zaraziti spolek majitelů domů k hájení práv
svých. Podnět k tomu zavdává prý přílišné šroubování
berního inspektorátu. Zas bude jedna citelná mezera
vyplněna. Jen aby pak nájemníci nemosili zarážeti
spolek proti domácím pánům. — S otevřeným jarem
počnou návštěvy uašeho, tolika památkami 8e honosí
cího města. Upozorňujeme zvláště na obnovený „Ka
menný dům“ a v nové kráse se stkvoncí velechrám
sv. Barborský, jehož oko lí právě účelně a vkusně se
proměňuje na krásný park. — V těchto dnech konána
jest v arciděkanském ohrámu Páně u ev. Jakuba sv.
miseie. Proti ní vyřítili se listy zaměstnávající se

přetováním správ denních z Katné Hory — ovšemu své vlastní škodě. Udělalictihodným pp. kazatelům
reklamu velmi účinnou, které také v obrovaké návštěvě
se po všechny dny jeví.

Ze Sedlie. Nebudeto dlouho trvati a Sedlice
stanou se předměstím KutnéHory. Letos rach stavební
vsmáhá se utěšeně. Firma Tellerova parceluje pozemky
své na stavbu domků a jest-li splní se i povést ko
lující, že bude provedena za 400.000 K atavba admi
nistračních budov v továrně tabákové, pak naše osada
získá velice. K tomu přistoupí snad letos i stavba
dráby Kntná Hora. Zroč s tak dočkáme se nemalého
vspražení dosud dřímajícího tivota.

Z Něm. Brodu. Strana reformní a pokro
ková, nebo jak dle přílešitosti a potřeby si říká, nedá
našemu obecenstva lenivěti v starosonsedské pohodil

nosti. Každýkýden přinese občanstra nový objev,nové překvapení. U některého vyloudí ovšem správy

ty, nyní borlivě do „Osvěty lidu“ zasflené, úsměv, u
jiného zatnutí pěstí a někomu snad po čase vyloudí
také opletání se slavnými úřady. Dříve nestaral se o
náš život nikdo ve světě, nyní pak nestačí nejbližší
časopisy plniti sloupce tu obviňováním, tu hájením.
Mnoho křiku, ale málo vlny. Místo prázdného štvaní
přiložití raka k díla, pracovati na skutečném pokroku
města,to by bylo účelnější než celé kupy popsaného
papíru se zprávami sensačními ale prázdnými podkladu,

Pošár. Dne 36. t. m. na den Zvěstování P
Marie vznikl krátce po půlnoci v osadě Loučkách tek
strašný oheň, že mohl býti všem v obci Loačskéi
nám ve vůkolních vesnicích přifařených následkem ve
likého větru, který jiskry a vznícené došky daleko
roznášel, velice osudným. Štalo se to následovně. Sbor
dobr. hasičů v Loačkách pořádal ve jmenovaný den
divadelní představení „Krásná Sidonie“. Po divadle,
sotva že se odebrali Jidé na odpočinek, probuzeoi byli
velkým poplachem. Ve stodole p. Crrčka vznikl ne
známým způsobem oheň, jenž se rozmohl tek, že v 10
minatách bylo v plamenech 7 statků a 4 stodoly. Blízko
stojící statek představeného, škola, hostinec, fara a
kostel i jiné cbalapy byly v takovém nebozpečenství,
že jen po velké námaze podařilo se přikvapivším z
okolních osad uborům hasičským a lidu s pomocí Boží
dalšímu rozšíření ohně zabrániti. Z Turnova 6 km
vzdáleného, odkud bylo požár viděti, vypraveny na
pomoc z čety vojska, ráno pak vyslána jiná četa na
prohlídka. Škoda je značná. Velké zásoby slámy a
obilí, nábytek, hosp. nářadí a m. j. vše leblo popelem.
Všickoi jsou pojištění aš na rolníka Vaise. Značně
popálen jest rolník p. Cvrček a jiní lehce.

Lehká smrt. 86letá výměnkářkaKat. Va
cátková byla na své stáří čilou, osměvavou babičkou,
jsouc pro evou bodrou povaha v lásce všech občanů
v obci Leskově i v okolí. V neděli 22. m. m. čla ke
správě Boží. Potom ji navštívily její dcery, s nimiž
se večer pobavila, pak se pomodlila s vnukem a ráno
jiš nebyla mezi divými. Pohřeb měla na den Zvěst.
P. Marie; účastenství lidu a přátel bylo značné,

Rejdy spiritistieké. Poslednídobouroz
máhá se nápadné v obcích Suché a Nerošově pořá
dání tajných achůzek spiritistických, při nichž ae, jak
zkušenosti jinde nabyté nasvědčují, proti stávajícím
platným řádům brojía které ku klamání a v častých
případech též k vydírání lidu eměřují a v obcích těch
veřejné pohoršení působí. Na základě $ 7. císařského
patentu ze dne 20. dubna 1854 ř. z. čís. 96 zakazuje
c. k. okr. hejtmanství v Hradci Kr. všeliké odbývání po
dobných tajných schůzek spiritistických s doložením,

že na„P řoskonponí zákazu tohoto se stanoví pokutaod 2 K do 200 K neb trest vězení v trvání od 6 hodin
do 14 dnů, aniž jest tím dotčeno případné snad trestní
stíhání soudní,

Pěvecké sdružení v Žamberku provede
v neděli dne 6. dubna o 2. hod. odpolední v chrámu
Páně v Žamberkaa ve středu dne 8. dubna o 6. hod.

odpol. v chrámu Páně v Kyšperku Dvořákovo „Stabatmater“.

Různé zprávy.
Pastorská evangelická láska. Včísle

11. jsme podrobili zcela spravedlivé kritice výrok ko
línského pastora: „Neznám protestantů, kteří by Řím
tak nenáviděli, jako protestanté čeští. Zní to ne evan
gelicky, ale bylo by to naší nejpevnější hradbou.“
A hle! už Hlasy ze Siona známým ovapgelickým tó
nem odpovídají: „To byla kůstka pro klerikální listy,
na kterou se vrhly jako supi. „Obnova“ dokonce.. .“
Předně nevíme o žádném katolickém listě mimo „Ob
nova,“ žeby se byl vůbec o té věci rozepsal. Ale
„Hlasy“ vědí, že se na slova Duškova vrhly naše
listy dokonce jako supi. Vyzýváme tedy evangelické
péro, aby ty „supy“ nějak odůvodnilo. Dále „Hlasy“
vysvětlují, že prý 8e výrokem Daškovým nemyslila
nenávist proti katolíkům, ale k Římu jako principn
znešvaření katolického učení. Škoda, že to „vysvě
tlení“ nepřičinil p. Dušek k svéma výroku sám. Ostatně
víme dobře, jak se chovali protestanté od jakživa
k svým bližním z katolického tábora. Snad aspoň
trochu naši evangelíci vědí, jaké lásce k bližnímu
Be naučil už sám Luther z „čistého evangelia.“ Málo
kde se najde tak veliká sbírka nejdranějších nadávek
proti katolíkům, jako ve spisech Lutberových. Tento
„řeformator“ docela radil, aby císař i pánové papeže
a kardinály „i s celou holotou jejich do moře vebnali
a utopili, anebo jim jakožto rouhačům a modlářům
jazyky v zadu vytrhali a řadou na šibenici je při
bit" Tak píše Luther v hanopise: „Proti papežství
v Římě, založenému od ďábla“ „Báb vás naplů
sáští proti papežil“ tak napomínal tento hlasatel
„čistého evangelia“ své souvěrce. Takovým způsobem
se mělo uplatniti evangelium sebezápora a lásky na
zemi! Při tom nespouštéjme ve zřetele, že ae tohoto
muže dosud naši evangelíci nezřekli a že jej naopak
povašují za vzor evangelíka. Ale nemusíme choditi
ani k Lutherovi; na př. každé číslo „Hlasů“ svědčí,
jak miluje evangelická duše nejen katolicism, ale i
katolíky samé. Ani „Čas“ ani protináboženské „Právo
lid“ tak nenrvale nepsalo o + biskupu Brynychovi
jako právě evangelické „Hlasy“. Nejnovější výklad o
katolických „supech“ byl z větší části skonfisko
ván; můžeme si tedy snadno domysliti, jaká asi láska
z konfiskovaných řádků vanula. A nejsmutnější při
tom jest, že takové neurvalé Červánkoveké výpady se
dějí za podpory a za souhlasu evangelictva českého
vůbec. Ani jeden evangelík nevystoupil veřejně a pro
testem proti takověmu zcela nekřesťanskému psaní.
Nedivíme se; výklad evangolické lásky dle smyslu
Luthera a Kalvína jest našim evangelíkům posudpo
hodinější než výklad avatých otců církevních.

Pryč od Říma. „D. evang. Corr.“ podáváo
postapu hnutí „Pryč od Říma“ tato data: Roku 1902
přestonpilo v Cislajtanii k evangelické víře obou vy
znání 4624 osob (v Čechách2042, ve vídeňských sa
perinteadencích 1492). Roka 1899 přestoupilo k ovan
geliotví v Cielejtanii 6885, roku 1900 6068, roku



1901 6639 osob. Celkem přestoapilo tedy v Cis
lejtanii od počátku přestapní propagandy k. pro
testantství 22.706 osob. Z toho připadá na Čechy
11.635 přestupů. Ke starokatolictví přestoupilo od 1.
ledna 1899 do 51. prosince 1901 8280 osob. 8 vý
sledkem přestupů sa rok 1902 obnášel by počet osob
přihlásivších se ke starokatolictví 9469. Počítají-li se
osoby bez vyznání a rakouští státní příslušníci, vy
stoupivší z katolické církve v cizině, k počtu přestupu,
činí stráta katolické církve, vzešedší z přestupního
hnutí, nejméně 35.000 duší.

Obrovské stromy. V Kaliforniivyvrácen
byl nedávno strom 141 m vysoký, oa jebož pni aspo
řádána byla svatební bostina pro 32 osob. Kdyš ho
svalili, zlámal pod seboa 174 stromův. Podobných
stromův jest ještě asi sto na hoře Maripose v Kali
fornii. Kolik asi století minulo, než Be tito obrové
vyvinuli? Dle věncův stromů myslí se, že asi 5 aš 9
tivíc let od té doby uplynulo. To jsou asi stromy,
které z prvotní síly zemské vyrostly. — Tyto stromy
nelze tak snadno sklátit k zemi. Zvláštní jich síla
spočívá v tom, že mají také na půldruhého metru
brubon a jako kámen tvrdou kůru. Pilou se tu ni
čeho nepořídí, pouze vrtáním pomocí parní síly dá se
strom sklátit. Avšak i to trvá dlouho. Na vyvrácení
stromu „Starý Herkules“ pracovalo 5 dělníkův 37 dní.
Avšak i když byl úplně podfat, stál přece dále maje
v průměru 71 m. fu museli půlmetrové klíny do
stromu vrážet, aby ho naklonili, Když ne po celých
5 dní marné namábali, pomobl jim ho vítr vyvrátiti.
Lidská síla také těchte obromných stromů používá k
účelům průmyslovým. Nyní už 42 parních pil promě
ňuje kaliforoské obry pa prkna a břevnu a přijde čas,
že ani stopy nezůstane po těchto stromech. Kdo uvěří
po několika stoletích, že byl strom, v němž se mohlo
34 kusů hovězího dobytka před vichrem akrýti a do
kterého na 18 metrů mohli 3 jezdci vedle sebe vniknouti.

(Zasláno.
Vikariatní Chrudimská skapina Z. J. K. D.

koná aron volnou konferenci v Přelouči na faře dne
14. dubna o 10. hod. dopoledne. Dachovenstvo son
sedních vikariatů zvláště pardubického a chrasteckého
jest vítáno.

Fr. Klapal,
předseda skopiny.

(Zasláno).

Návrh.
Dochovenstvo tísněno jsouc nedostatkem

volné kompetence v příčině beneficif, dychtivě
chápe se kde jaké nápovědi, která slibuji, že
jest nadějným začátkem definitivního rozozlení
poměrů. Po odvolání návrhu o farních obcích
v přítomné chvíli jsou důležité dvě skutečno
sti: jednak návrh poslanců polských, aby ini
ciative ujala se vláda, jednak a nás doma
zajímavý jest modus procedendi, vyložený vldp.
vikářem Střebským „v Katol. Listech“. Jest
tu tedy kombinace dvou směrů, o nichž zase
dloubo můžeme hovořiti, vleklost postupa na
šeho jen podporuojíce. A přece řešení jest
nutno v dobé co nejbližší. Nevímef dnes, jaké
bude složení sněmoven po volbách příštích, a
pak čekají na nás úkoly všeobecně důležité,
jejichž plnění bude tím obtížnější, čím déle
docbovenstvo bude zdržováno olověnou přítěží
nevyřízené otázky patronátní a kongraové.
Záležitosti tyto třeba i psychologicky ovlád
nonti a umístiti je, kam patří, neboť nebude,
tuším, nikdo popírati, že jsou v úzkém spo
jení s činností duchovenstva a tím i 8 prospě
chy náboženskými a církevními. A ozývají-li
se tu a tam hlasy, že lépe jest zůstati při
obmezených patronátech nycějších, pak věru
neznám takové ruší sitnace, která by tuto
vznešenou bezstarostnost odůvodňovala. Činím
tedy návrh: Slavný výbore ústřední jednot“
katol. duchovenstva, račiž po úradě 8 nejdů
stojnějším episkopátem sformulovati návrh 4
předložiti jej na schůzí vikariátních delegátů
k tomu účelu zvlášť svolane. A pak ku předu
e určitým plánem, myšlénkou solidarity a pev
ným postupem|

Po nejnovější akci, vldp. vikářem Střeb
ským v Katol. Listech oznámené, jest tento
navrh ovšem bezpředmětným.

Ferd. Vlček
farář v Nové Vsi.

"Uržní zprávy.
V Arado: Králové, dne28. břesna 1908 | hl,

(Benice K 10*40—1370, síta K 960—1000, ječmene
K 7*60—860, ovesK 5:40—6-00, prosa. K 950—10 00,
vikve K 100U—10 50, brachu K 1600—1950, čočky
K —*00——m, jshel K 10-—, krap K 16:00—24'00,
bramborů K 240—4-40, jetelového semene raského
E —00——-M, jetelového semene červen. K 10000
—106 0, máku K 30:00—31:60, Iněného semene K 16:00
—28-—, 100 kg. úit, otrab K 11-—, pšenič. otrub K 10-00,
1 kg. másla K 192—220, 1 kg. sádla vepřového K
1*76—180, tvarobu k 0-28—0-86, 1 vejos 6 h. Jedna
kopa okurek K 0-00—0'00, jeden hl. cibule K
3'00—4:00,jedna kopa drobné seleninyK 1-00—2*60,
1 kopa zelí 0-00—0-00 K, 1 pytel mrkve 1:60—240,
1 bl. švestek K 0'00 —0'00, 1kopa petržele K0:00—000,
1 kopa celere K 1:00—5-00, 1 hl. jablek 8-00—10:00,

Listárna rodakoe.

P. T. pp. příznivce své prosíme, aby
nám za příčinou svátků velikonočních za
slalí zprávy do příštího čísla o něco dříve.

Oznámení.
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenatvu, že jsem na mnohostrannou Žžadost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradol Králové

fihální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní,
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.
Objednávky a prodej

K. V. Skuhérský tumtéž.
Poroučeje se do přízně velectěného ducho

veustva znamenám se v plné úctě

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi.

laskavě vyřídí psn

Založeno r. 1860. :

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovazlacení a stříbření starších věcí vykoná ne rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pochvul
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje ge tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. lnceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.OKO
Josef Neškudla,

c a kr. dv. W dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstva
avlj všadež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

věeeh kostolních paramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko Be zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.KNK
saně

MEXPXEROPXPXPXHPX
AHROVOVOVODB

ududUddd.

Božíhroby" "me"

Kdobě Kři Ž á v nolietuea“ZW Cesty Sochy„Vakří
Šení“, suchy, oltáře aveškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řes

bářaký

o Prase.
Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sr. Václavské záložny od 1./XI. 18v9.Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky,

Nábytek na splátky
bes zvýšení cen na každou stanicidodává

výroba a skladynábytku ,
K. V. SKUHERSKY,

Hradec Králové.

0EPi0*)o

ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.
gVegétal,

francouzský likér z byliu.
CRÉME CORDIAL,

fraucouzský vinný likér.
CHERRY BRANDY

MANDARIN.
Puně Crémes.

K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.

DB Bior:>l *o © ud ©br

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí (rauko zašleme

Nejlepší odpovučení! Plány a rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 30%)oltářů.

ZKPXPXPKÉXPKPXPXX
Nejdůstojněší bísk. konaistoří doporučený

umělecký závod

Jos. dleslicha
o Hradci Hrálooé

provádí veškeré práca v obora stavby a ob
novování

oltářů, -w
m- kazatolen,

křížových cest, Božích hrobů, soch std. s nd.
bornou dokonalostí přesná dle aloho. Zolášť

trvanlivé zlacení a polychromováůní,vše solidněvea levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz-vepočty, cesty atd. ccbotná a bezplatně.+
+

saložen r 1*91.

XPX4XHX XPXHXHX
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

pv Závod pro kostelní práce a výrobu rámců *+
X

at d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

se vše franco.

Veledůstojný Pane!

Račte si dopsati o ilustrovaný
OENNÍK PAMÁTEK

pa první sv, přijimání a zpověď

bř

PXPXHXHXHXBXÉX



I TOVÁDNAwm
na spracování ovoce

Jos. TomášekP JIL Jos. Lomáše
> ve Vysokém Mýtě

př r. 1886, nejstarší svého druhu vČechách : ]
é — nabízí - j

nše, likéry, sladké é
víno, bílé PŘervené,vino Borůvkové(medici

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové

olivovici, vše vlast pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

pálenka kožaku a výroba likérů

ŘE dříve sávodna sužitkování ovoce,

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,

nalni),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

jakosti velmi levný koňak a

Hbrnou medatlií1801 na jub. výstavě v Praze: st
státní a diplomem slaté medatiile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slatémedodle

Vzorky zdarma a franko.

A ia maník
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr též t na splátky
bes zvýšení cen. — Založeno r. 1843

velmi dobrý, levně nabízí

Josef Pilnáček v Hradci Král

©.a k. dvorní dodavatol.

Víno“
řírodní, všech druhů, 1 litr od 35 kr.
ze dostati u .
J. Kadečky v Hradci Králové

v „Adalbertinu“.
Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

Prvni výroba

věžníc

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,

6
©

: v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky kostel v Litomě

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

dílného, Iněnébo, vločného, bavlněnéko 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.

Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. drorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. Formy.
Ssportovní čepice

různých drubů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučnik.

Hradec Králové, Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů u kovového náčiní.
Ceuniky, vzorky i roucba hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okemkostelních
PRAHA--I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 2"
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových.
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
síce i se šelesnými rámy, sí

lčmi 1 vsusením.
Dý

j R| Vedkoré rozpočty, skiszy i odborná
čj) rada bezplatně, bezevší závaznost!

ku definitivní objednávce.

PR* Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."fi

Založeno roku 1836.

kan7

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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

/ ,

Krásný bylK
o

v L patře, a rozkešnou vyhlídkou na +luneční
stranu v nově vystavěné vile v Hradci Králové.
sestávající ze 4 velkých pokojů, s jizbou pro
služku, koupelnou, balkonem a verandou, pod
jedaím uzavřením, s veškerým příslušenstvím pro
najme se od 1. července 1903. — Bližší sdělí

administrace t. I.

če 25 55 2868

Kostelní

náčiní
Bee" vlastní výroby

v hojném výběra má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní,

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

A

v nejvyšší ceně kupuje

losef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k dvorní dodavatal.

Ovocné stromky
nejlepších a velmi úrodných druhů.

ysokokmenné jabloně silné, 100 kusů po 25 zl.,
slabší 100 kusů po I5 zl.; velice krásné a velmi
silné třešně a višně kus po 40 kr., třešně ne
šlechtěné po 27 kr., ořechy po 50 kr., zákrsky

jabloné a Švestky po 30 kr. kus prodá

Josef EB-ulížř,
ředitel měšť. dívčí školy v Hradci Král.



Úelikonoční svíce,

paschály a triangleně

E. FUÚGAITER,
dodavatel o. k. vojen. unif. ústavu.

Hlamní závod: HORA KUTNÁ, Filiálka: HRADEC KRÁLOVÉ,
proti Vlašekému dvoru. vedle Grand-Hotelu.

Přijímá veškeré práce do oboru jeho spadající,
které ve vlastních dílnách jen ručně zhoto
vuje a ručí za elegantní provedení i trvan
livost svých výrobků za ceny levné.
Nejtrvanlivější kůže jsou Osearia a Ševro,

4 je
P. T. oolodůstojnému duchovenstou o jakosti nej-

lepší sa ceny velmí levné

Jos. Pilnáček o Hradci Král.
c. a k. dvorní dodavatel,

PEP továrna nasvíčkyvoskovéa jiné. "MY

cídíme-lije krémemneb jemnýmolejem. ACOIGOICHI 0 CHINCHICOICODX
» Do Hradee Králové a okolí.

Největší královéhradecký

$ sklad nejmodernějších 4

Vídeňských
klobouků ©

od známé české firmy Jan Rozhon©

JaroslavaDoležala s
ve Všestarech u Hradce Král ED-AD- © MALBURGASYNSMIŘIC

zhotovuje zručně a levně
m Důstojní Pánové! veVidni

B-Božíhroby,py | me uto iutathídk enýmBoží hroby, menty, toaletní, kosmetické, ní,

RB- křzové EORL©oomombožhom K h BE R A i Aovécesty, JOSEF PÁTÝ, W .
drogerie u Matky Boží v Pecce, sov.-vých.Čechy.

Upozorňuji na novinku „PPuritin“, nejlepší ústní
vodičku dnešní doby. — Vše zasílám franko, v sebe men

© oltáře, sochy svatých a pod. v Hradci Králové,
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo ším množstvídle libovůle.— Každý = pánů zákazníků na Svatojanském náměstí č. 170.

k nahlédnutí Kmu RE ao fuj psí tato ně| J Velkývýběr» cenyojlovnější.věci objednává.
OOO000000 Závodmůjjestčeskýa křesťanský. KCSICPIGOI0CO20CSIGCSIGCOIX

tu= i cizozemshké projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele
důst. duchovenstvoa sulkna Ku chrámovým účelům doporučuje

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Obchodní dům se sukny D. S. Agalek, Sradec Skrálové.
PS“ SRB“Vzorkyse na požádánízašlou. m "U

Zní
PP

č
HEHEně

ČS

ně

EHT

Zone)

Oně

ELYnk

=
Zo.ZS

Zn

HH

DKePŠĚ<

o) RZ

FSJH

ZZ 8

EOSEŘE9

THX
Z

T“ně Robert Šamburek
Založenor. 1890. Plzeň, Školní ulice 12. Saleženo r. 1890.

Vyrábí veškeré druby talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náproenky,rocbety jakoš i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do
obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizojíse bez dobírky a franco. — Platební podmíaky jsou
od ěniční — Nehodící se vezme bex průtahu nazpět.

gaP* Mnoho pochvalných dopisů k disposici. ij
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Svépomoc dělnictva.
Již v počátcích hnutí křesť. socialního proje

vována byla snaha zakládati spolky odborové kře
sťanské vedle vzdělavacích katolických, a sjezd Lito
myšlský v resolucí o organisaci praví:

»Buďtež zakladány spolky dělnictva katolic
kého. Kde to možno, zakládany buďtež spolky
odborové«. Tedy pokyn, ano přímá direktiva, jak nej
lépe pomoci dělnictvu a uskutečniti ideu křest.
socialní. Bohužel, dlouho leželo pole odborového
sdružování ladem, než přikročili křeaf, dělníci za
pomoci několika kněží ku založení »Všeodborového
sdružení křesť. dělnictva«. A co jest úkolem tohoto
sdružení a jaké výhody poskytuje dělnictvu? le
dujme zápas dělnictva o svou existenci a život, jeho
boje za právo a spravedlnost. Hle, dva protivníci.

Kapitalista, prácedárce, vyzbrojen —moderně
k tomuto boji s dělnictvem místo rukou dělnických
stroji, jimž netřeba platiti inzdu, aniž kdy stávkují,
nedovolávají se spravedlnosti; a čím více továrník
těchto železných dělníků má, tím výše roste jeho
majetek a dělníkovi bída, a množí se počet těch,
kteří práci hledají a práci musí za každou cenu
nalézti v zájmu zachování vlastního života i své
rodiny za každých podmínek.

Z toho pak hledí nesvědomitý zaměstnávatel
kořistiti, vida, že jest velká poptávka po práci a
následkem toho továrník určuje mzdu dělníkovu,
která nikterak nestačí na výživu jeho a rodiny
dělníkovy, a jest nucen posílati ženu a často i útlé
dítky do továrny, by pomohly sháněti chléb a
musejí často i svou čest obětovati, by nepřišly

—m—me— ——

vyhlídka do budoucnosti pro Tebe a Tvoji rodinu.
ždyť podpora, kterou vyplácí Ti nemocenská po

kladna, není taková, abys v nemoci i 8 rodinou 8 ní
vystačil a máš-li nějaké úspory, brzy je nemoc stráví.
Nutno jest, zajistiti si nějakou podporu vedlejší.
Takovouto podporu míti budeš, staneš-li se členem
spolku výše jmenovaného. Členové spolku toho dělí
se ve tři třídy. V I. třídě platí týdně 20 h — a
za to v čas nemoci dostávají týdně po osm neděl
v roce 8 K podpory; ve II. třídě platí se týdně
15 h — a podpora v nemoci obnáší týdně po osm
neděl v roce 6 K; členové III. třídy platí týdně
10 h a dostávají v nemoci týdně po osm neděl
4 K. — Než může Tě stihnouti neštěstí jiné. Tvůj
zaměstnavatel Tě propustí z práce a Ty hned ne
můžeš práci jinde dostati, všude mají dělnictva dosti,
příjmů však též odnikud nemáš, úspory, máš-li jaké,
znenáhla mizí, hlad a bída počíná roztahovati se
v rodině Tvé a pomoc, naděje na práci odnikud
nekyne. Zcela jinak však Ti bude, staneš-li se
členem uvedeného sdružení. Budeš-li propuštěn
z práce, spolek Ti práci bude hleděti obstarati —
po dobu pak, pokud budeš bez práce, spolek Tě
bude podporovati a sice budeš míti v I. třídě 4 K
týdně, ve II. 3 K, ve III. 2 K týdně — po osm
neděl v roce. — Stane se, že budeš musiti opustiti
dosavadní své bydliště a jinam se přestěbovati. Co
tu starostí, kde vzíti peněz na stěhování? —Jsi-li
členem spolku, jest Ti pomoženo. Výlohy se stě
hováním spojené oznámíš představenstvu Sdružení a
ono Ti dle množství výloh určí náhradu. — Ne
máš-li rodiny a chceš-li jíti do světa na zkušenou,
dostáváš podporu cestovní. — Stane se, že Tvůj
zaměstnavatel poruší smlouvu pracovní nebo přijdeš

bízeti svoje ruce, zdraví a čest místo vychovávání
svých dítek, to jest pro prácedárce opětně příležitostí,
by snížil mzdu mužovu, jelikož žena pracuje
levněji. Jak se dělník musí stravovat, je všeobecně
známo; potraviny se stále zdražují, oděv, topivo, byty
rovněž atd., mzda však stálé klesá; následkem toho
dělník a jeho rodina nemůže se do syta najísti
výživných a zdravých pokrmů, nemůže sobě opatřiti
řádného oděvu chránícího jej před zimou a nahotou
(přes to přese všechno sklady jsou všeho plné,
nemůže sobě najmouti zdravého bytu, musí přečasto
bydleti v nezdravých místnostech podobných chlévu
neb sklepu, a to vše má v zápětí neduživost, cho
robu, nemoc.

Jen stručně poukázali jsme tu v hrubých
rysech na příčiny, jež přivádějí mravní i hmotný
úpadek dělnictva a tím i malořemeslníků, obchod
níků, rolníků a samo zřejmo jest, že za podobných
okolností veškerý boj a snaha směřující ku zlepšení
postavení dělnictva jsou těžké, skoro bezvýsledné a
to zvláště, když dělnictvo bojuje zdrobněně, každý
na svou pěst a nechá se od různých nesvědo
mitých vůdců vésti a agitátorů z povolání štváti
mezi sebou a zejména když toto není odborově
sdruženo, spojeno.

Dělnictvo nechce však býti stále utiskováno,
ujařmeno, proto snaží se zlepšiti svoji hmotnnu
i mravní bídu »svépomocí«. Jednotliví dělníci se
toho nedomohou, proto se združují, organisují, za
kládajíce spolky odborové a pomocí těchto hledí
sobě 4 svém rodinám pomoci. I vůči státu mají
odborové organisace velkou důležitost; nechtěl-li stát
slyšeti jednotlivce dělníka, musí tu slyšeti hlas
mobutný, pronikající až k nebesům, o pomoc volající
hlas všeho dělnictva organisovaného, jenž tím mohut
nější bude, čím déle odkládána bude otázka úpravy
poměrů dělnických, mající za účel zlepšiti postavení
dělnictva. Tyto organisace dělnické nejen že dovo
lávají se zákonné úpravy mzdových a pracovních
poměrů a chrání před vykořisťováním, ony jsou též
středisky, v nichž dělnictvo se vzdělává a v pádu
nemoci, nezaměstnanosti, úrazu, stěhování, porodu,
stávky vzájemně se podporuje. (Při vzniklých mzdo
vých a pracovních sporech poskytuje bezplatně
právního přítele, sprostředkuje práci atd.

Tedy jakýsi druh spolků vzdělávacích a vzá
jemně se podporujících, jenže cíl a účel spolků
odborových jest mnohem vznešenější neboť ony ne
starají se pouze o dočasnou chvilkovou ponv c, nýbrž
o všeobecné zlepšení poměrů dělnických a jeh
zákonnou ochranu. To jest hlavní úkol »Všeod
borového sdružení křesť. dělnictva« a proto:

Muži a ženo pracující!

S úmyslem poctivým a vůlí opravdovou obra
címe se k Tobě, chtějíce zlepšiti postavení Tvé —
a prosíme Tě, uvažuj svědomitě o tomto — a uznáš-li
správnost a potřebu toho, učiň, k čemu Ti radíme
a pouč i známé a přátele své, aby také jim bylo
pomoženo a staňtež se členy »Všeodborového sdru
žení křesťanského dělnictva pro království České«.

Účelem spolku tohoto jest, poskytovati členstvu
podporu: v nemoci, nezaměstnanosti, cestovní, při
stěhování, právní ochranu, mimořádnou podporu,
sprostředkování práce a odborový časopis. Jak vzne
šený to účel! Považ: Onemocníš — nebudeš moci
pracovati, živobytí sivyd lúv+ti — jak smutná to

rady. -— Jsi-li členem spolku, obdržíš právnickou
poradu ve své záležitosti a žádá-li zákon zastoupení
advokátem, opatří Ti spolek bezplatně i jej. —
Stihne-li Tě nějaké neštěstí zvláštní. na př. že
vyhoříš nebo pod., poskytne Ti spolek podporu
mimořádnou. — Těchto všech výhod můžeš požívati
za nepatrný členský příspěvek, jenž obnáší — jak
již bylo řečeno — v L. třídě 20 h týdně, ve II.
třídě 15 h, ve III. třídě 10 b týdně. Zápisného
při vstupu do spolku jednou pro vždy zaplatíš 1 K,
za něž obdržíš členskou knížku.

Zajisté, že uznáváš veliké výhody, jež spolek
členstvu poskytuje. Proto co učiníš? Chceš li s myslí
klidnou hleděti budoucnosti své vstříc, chceš-li o sebe
i rodinu v čas nemoci, nezaměstnanosti atd. míti
postaráno — pak nerozinfšlej se a staň se členem
Sdružení. Je-li v místě, kde se nacházíš, odbočka
neb skupina, přihlas se u ní za člena, jinak obrať
se přímo na centrálu Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva v Hradci Králové Adalbertinum. Zádáš-li

odbočky v místě tvém neb u představenstva centrály
v Hradci Králové.

(Kdo se chce lépe poučili o »Všeodborovém sdru
žování křesť. dělnictva«, objednej sobě v biskupské
knihtiskárné v Hradci Králové brožuru za 8 hal. »Své
pomoc dělnictva« a »Praktické pokyny při vedení a
zakládání odborných spolků křesťanskýche.)

Co lepšího?
Rolníci a cakrovarníci dosud nemohou 8e

dohodnouti o ceně cukrovky, ač spotřeba cukru
má budoucnost. Z houže natého tohoto spora
se zdá, jakoby jen cukrovka udržovala rol
ulka na bladině. Tak myslí i mnozí rolníci.
A přece ua jiné straně téměř po lopatě po
dává se rolnictvu nový pramen příjmů. Dra
hota masa vepřového, hovězího atd. známa.
Co nejlepšího máme, to se vyveze za hranice
a brak nám zůstane. Z Polska a z Uher sežene
sa pak kde jaké nedochůdče a Uecháček si
zase zu drahé peníze do ciziny vyhozené po
chutnává. Laciné obilí a traviny zužitkovat
doma k účelům racionelního chovu hovězího a
vepřového dobytka mnohému ani nenapadne.
Leckdos by ovšem měl chuť, ale obává se řady
rukou, které už už se natahují, jak by ten
užitek rolníkovi shrábli.

Roku 1900 vyvezeno bylo z naší říše za
1002 mil. kurun drůbeže, vajec u peří. Žez
tob.to obnosu jeu nepatrná část dostane se
do kapsy rolníkovy, známo, ostatní sbrábnou
překupníci. Na zlatou radu a pomoc ipteli
gentů z řad rolnictva vyšlých, aby i sedláček
popřál si někdy na posilnění vajíčka nebo ku
řátku, jest rovněž veliká nouze.

Zvýšením cla z jetelového semene, ze
řepky, maku, cibule, česneku, zelí, čekanky,
anýzu, kmínu, ovoce a j. otvírá se rolníku jiný
pramen příjmů, neboť zvýšením cel zatlačena
jest tu cizozemská konkurence a tím ceny
jmenovaných plodin opět stoupnou.

Podobně i nu jiných stranách dalo by se
leccos vyzískati. Tu pak záleží na hospodářských
spolcích a různých besídkách, aby v činnosti

jejich jevilo se více praxe; lid dáfse přesvěd
čiti jenom skutky. Zanechme všeho planého
křiku na nevšímání si a utiskování rolnictva a
hledejme neustále, kde by nám z práce kynal
nějaký zisk. Neprospělo-li jedno, prospěje snad
jiné. Právě ustavičnému zkoumání děkují Dá
nové, že ocitli se na nynějším stupni národ
ního blahobytu.

Literatura.
J. Otto v Praze. Ottova Laciná knibovnaná

rodní. Serie XXVI. Seš. 7, a 8. Gab. Preissové Zmí
tané haluze a seš. 9.—12. Lačné rty Dvě novelly od
J. V. z Finberka. Sešit za 20 h. — Sebrané spisy
Karol. Světlé: Miláček lidu svého. Seš. 5. —8. po 30 h.

Česká knihovna zábavy a poučení: Sto lidových
písní českoslovanských s rozbory a výklady. Vydal
F. Bartoš. Seš. 3.4 4 po 24 h.— Anglická kni
hovna: Laurence Sterne, Sentimentální cesta po Francii
a Italii. Přeložil Ed. Górlich. Seš. 2.—4. po 24 h. —
J. Arbes: Sebrané spiny. Díl VII. Knihy novel a po
vídek III. Seš. 3.—6. po 30 h. — Nová země na se
veru. Výprava kapitána Otty Sverdrapa na severní
točnu. Překládá dr. J. Guth. Seš. 4. za 60h. — Vý
chodní Čechy, zvláštní vydání z velkolepého díla
„Čechy“. Seš.6. LíčíT. Nováková, illustrajeK Liebecher.
Spisovatelka provádí nás Jarošovem, Vranicí, Roudnou,
Cerekvicí, Bobňovicemi a mnoba jinými dědinami!
Obsahuje patnáctero vyobrazení 8 přílohou „Nádvoří
zámku Litomyálského“. V seš. 7. líčí se krajiny na Po
Jičskau. Obsahoje 156 pohledů 8 přílohon „Pohled na
Vys. Mýto“. Cena seš. 1-80 b.

J. R. Vilímek v Praze. Devatenáctéstoletí
slovem i obrazem. Sešit 51. Obsah: České státní
právo. ze sněmu —do říšské rady atd. Seš. za 60 h.
— Velikáni naších dějin (Husitský král) od dr. Jar.
Kosiny. Seš. 20 a 21. po 25 h. A. Damas: Tři
mušketýři. Seš. 22. a 23. po 25 hb. — J. Klecandy

Spisy. p Prncson Aladar. Vojenský příběh. Seš. 1. a 2.po 25 h.

„Unie“ v Praze. Spisy Julia Zeyera. Fanta
stické povídky. Sešit 1. a 2. po 40 h. — Sof. Pod
lipské spisy. VII. Dra rodokmeny. Seš.“5. a 6. po 30
h. — Paměti presidenta Pavla Krůgera. Z burských
bojů s Anglií. Seš. 12. za 60 h. Přeložil 'dr. J. Guth.

V. Kotrba v Praze. Jos. Ehrenbergra 8e
brané spisy záb. Seš. 59.—61. Bratr Renát. Kdo by to
byl řekla toho by ss byl teprv nikdo uenadál. Seš '62.—64
obsahuje obrázek ze života: Sedlák'a statkář. Dvoj
sešit za 64 h. — Knihovna Kříže a Marie. Seš.17.a
18. přinášejí „Sebraných spisů Petra Kopala“ díl IV.,
Do Kartouz, obrazů truchloher života sv. II „Me
moary kocoura“. Seš za 20h. — „Čechie“, obrázkový
a zábavně poučný měríčník pro českou domácnost
Redaktor J. Pauly. Seš. 4. Předplatné "nafrok“6 K
— České Květy. Rodinná obrázková revue pro zábavu
a poučení. Pořádá dr. A. Podlaha Čís. 6. Obsahuje
obraz dr. Fr U. Riegra, obrazy z jeho pohřbu a vedle
toho ještě 17 jiných obrazů s bohatým obsabem
textovým. Vycházejí měsíčně za roční předplatné 12K.

E. Beaufort v Praze. Přítel Domoviny:
Xav. Šandor-Gjalski: Na rodné hroudě. Seš. 13.—16.
po 20 h. — 3. Lomnický-Redžep: Neznámá země.
Obrázky a črty ze života Peršanů. Seš. 9. a 10. po
36 h.

Dějiny české hudby. Napsal dr. Zděnek
Nejedlý, nákladem Hejdy a Tačka v Praze. Illaetro
vané katechismy naučné VIII. S 34 vyobrazeními a
podobiznou Smetanovou. Aator podává tu první sku
tečné dějiny naší hudby v celé jich bobatosti. Vedle
skladatelů všímáno i virtuosů, theor. episovatelů,
kritiků, nakladatelů atd. Cena 4 K.

Názorná květena zemí koruny časké.
Sepsal Frant. Polívka Seš. 63 a 61. obsahuje slovník
terminologický a věcný. Cena seš. 60 hb. Nakladatel
R. Prombergar v Olomouci.

Česká Žena. Časopis křesť.sociálních žen a
dívek. Red. M. Havmauová. Roč. V., čís. 11. a 12.
Předpl. na rok 2 K. Expedice v Praze 200—II. Křest.
paním a dívkám doporučujete.

Ženské Listy. Vydává Ženskývýrobní spolek
český v Praze. Řídí Eliška Krásnohorská. Roč, XXXI
Čís. 1.—4. Předplatné 4 K ročně.

Serafinské Květy. Časopis terciařů česko
slovanských. Red Švábeník Fr. Předpl. 2 K na rok
přijímá administrace v Olomouci.

Střední Labe upravené a uplavněné, Spal
kový orgán „Středolabského komitetn. Číslo 7. Řídí
V. Váňa. Předpl 3 K roč. pbjímá V. Pilař, mlynář
ve Valech u Přelouče.

—————
2 vozy, válníky

(Štr“iflky), jeden těžký,jeden lehký,

2 vozy obyčejné,
jeden těžký (kára), jeden lehký (kraváček),

vesměs zachovalé, prodá lévně

JINDŘICH JELÍNEK,
mydlář v Hradci Krůlové.



pálenka koňaku avýroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

ke dříve súvod na sušitkování ovoce, salošený 24
BE

— nabízí - X

koňak, elivovicí, borovičku, Jeřabinku, 1:
Ř vino, bílé 1červené,vino borúvkové (medici

nalni),vína sladká avino Šumivé (šaupaňské.)

osti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

1891 na jub výstavé v Praze: stříbrnou medatilí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji- |

dole. (i
| Vzorky zdarma a franko. |

| oo DÍLO az

hodiuářa zlatníkv Rychnověn. Kn.
“ nabízí ve velkémvýběru:

druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v vejmoderačjším provedení

Solidní obsluha při mírných
cenách.

s na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš $ na splátky

bu r. 1886, nejstarší sveho druhu v Čechách | k)

rumy a punše, likéry, sladké ovocn

1 hozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéJi

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku [3

nými diplomy a právem rašení slaté me

JAN KALIS,

Výtečné kapesní hodinky všech

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

8 úplnou zárukou!

Ceny i obrázky velkých hodin

bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

oba ebucbuba obaobababa ba bancha

plěpařský vosk
velmi dobrý, levně nabízí

Josef Pilnáček v Hradci Král.

e. a k. dvorní dodavatol.

POLPEVETETY

Vino“
přírodní, všech druhů, 1 litr od 35 kr.
lze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkašební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

OO000000000000000

% " 7 Prvni výrobaA Těžních

2, 3)hodinčástav >

4 A v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky kostel v Litomě
hcích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Prazeatd, odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

Jevná, jakost výborná,

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákop ruko
dílnébo. Iněnébo, vlněného, 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 druhy, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné 9
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. - Formy.

ssportovní čepice
různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové, Palackého třída č. 83.
u Pražské brány..

ENEHENIOTIZZITTNI

(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

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

výrobní závod
všeci: kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukáskn [i

se na požádání franko zašlou. i

dan Kryspin,
(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

BAR ku dodání oken chrámových
VE od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE- Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “Ojij

Založeno roku 1886.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výrehy

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z krubů veledůstoj
ného luchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

/ '
řasný ylK

v I. patře, s roskošnou vyblídkou na sluneční
stranu v nově vystavěné vile v Hradci Králové,
sestávající ze 4 velkých pokojů, s jizbou pro
služku, koupelnou, balkonem a verandou, pod
jedaím uzavřením, s veškerým příslušenstvím pro
najme se od 1. července 1903. — Bližší sdělí

administrace t. I.

5538530888

Kostelní

náčiní
Baf“ vlastní výroby

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.

v nejvyšší ceně kupuje

Josef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k dvorní dodavatal.

V y.
——————
Oltáře,sochyaj.

ve vkusném a levném provedení
přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu

odporučuje firms

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.



ne půl roku 5 k —

Francie.
(14) Není vašemu lista možno, věnovati

sabraniéní politice té pozornosti, jaké třeba
v zájmu církve, rakouské říše a i užší naší
vlasti; poněvadž však zraky celého katolického
světa upřeny jsou dnes na Francii, je povinno
stí i krajinského katolického listu, nespokojiti
se poubým „politickým přehledem“. Kdosi
upozornil na zjev, že Francie každých třicet
let masí prodělati svou revoluci. Od posledaí
války a spolu revoluce uplynulo více než
třicet let — tedy víc než Francouz snese. I
dnešní Fraucie je prachárnou — schází jen
doutnák a tím může se státi v této podivné
zemi každá maličkost. Důvěra lidu francouz
ského ve vládní kruby je jakoza Ladvíka XV.
otřesena; neslýchaná prodajnost a mravní po
rašenost i prvních mužů národa působí nespo
kojenost a bouři ve veřejném mínění.

Jsou dva mylné názory o Francii; první,
že je to země nevěrců, drubý, že je to země
bohatá. Tam, kde rebere se v době krátké 30
millionů na kostel Božského Srdce Páně na
Montmartru, může se sice mluviti o nevěrecké
vládě, o zednářské většině vládní, nikoli však
o nevěreckém lidu, právě jako se nemůže
muviti o blahobytu země, jejíž finance jsou
dnes nejvíce zatíženy, kde zemědělství udržaje
se jen při příslovečné spořivosti a skromnosti
francouzského rolníka, byť i ostatní mocnosti
dlužily se v Paříži a třeba francouzský kapi
tál razil si cesta do ciziny. Přessvůj praktický
duch neporozaměli si Francouzi, aby svůj ka
pitál především doma investovali, aby jej
nestahovali do pařížského peněžního centra,
kde si s ním nevědí ovšem jiné rady, než aby
proň hledali místo v cizině. Francie má svě
tové peněžní ústavy, ale nemá menších pe
něžních závodů na venkově, což je příčinou
úpadku zemědělství a spolu důkazem, že je
Francie dnes v rukou židů a zednářů, kteří
jsou všude stejní. Jen tak je možno, aby sto
tisíc kapitalistů vládlo čtyřicetimilionovým
národem. Republika a nejtužší centralismas
— jaký to consens (shoda)l

Že se v této obzvláště katolické zemi
k vládě dostaly tak výstřední živly, toho příčinu
třeba hledati jednak v povaze, jednak vrevoluční
minulosti francouzského lidu, na kterou ge tam
nikdo neopovažuje patřičně posvítiti, zrovna
jako na dobu husitskou u nás. Napoleon I. je
národním heroem (rekem) mužů a ideálem
kavalíra žen, přes propast, k níž národ svůj
dovedl; postavy komanny přes krví zbrocené
ruce jsou národními bojovníky a mučeníky.
S tímto směrem, jenž pravdu směle bije
v tvář, nemohla přec souhlasiti katolická
církev a proto ona především trpěla, kdykoli
„muži budoucnosti“ nabyli vrcbo, ona vztek
sanscnllotů (bezkalhoťáků,stoupenců luzovlády)
za jiné vždy vypila. Ještě před osmi lety byla
naděje, že pro tyto revoluční proudy najde se
tur bina, jíž byse tyto odvedly a byl tui poctivý
mož čistých rukou, který netajil se svým protira
dikálním, mírně republikánským smýšlením a
který i přistoupil k vyčištění chléva Augiá
šova. Byl však president Kazimír Perier na
svou dobu slabým, neboť Francie stála již ve
znamení revolace a v takových chvílích je, jak
známo, každý krok nazpět národní zradou.
Vždyť ho chtěli dáti již v obžalobu, jako
Aristída, pro zrádu na národě! Co je lehčího,
neš přivésti zaslepený lid na nepravou stopu ?!
Patří k tomu jen trochu rafinerie a Špatnosti;
to se podařilo parlamentu, v němž radikální
živly zvítězily a Perier, obžalován ze slabosti
oproti německé vládě,i s mírnějším předsedou
ministerstva Daupoyemustoupil. Dobřepočítali;
není národa ve věcinárodní cti citlivějšího nad
francouzský.

Zákon proti kongregacím byl by za Periera
a i jeho nástopce, mírného repoblikána Faura,
nemožným; v době, kdy radikálové a socialisti
obsadili ministerstvo, nemohl naraziti na odpor
nepřemožitelný. Na tom však nebylo dost; „V
appétit vient en mangeant“. Dalo se očekávati,

že nepřátelé církve nezůstanou státi na polo
viční cestě a že za příznivé prv sebe sitaace
přistoupí k provedení svého starého sna —
odloučení církve od státu, odepření rozpočtu
ministru kultu a vyzdvižení konkordatu, jejž
Napoleon III. s papežskou stolicí uzavřel. Tea
krát zabral stát církví její statky, převzav po
vinnosti vydržování její a dnešní radikálové
byli by věra schopni dopustiti se té hanebnosti,
aby sprostí zloději kradli a nic za to nedali.
Tak daleko došlo by to i u nás, kdyby státo
církevní statky se vydaly za cenu upravení
plutů kněžských. To nechť uváží ti, kdo ve věci
farních obcí přestřelili!

Zrušením řeholí dopustil se francouzský
stát pod heslem svobody násilí, jaké nemá
v dějinách nové doby hned tak příkladu; avšak
čin jeho není zlodějstvím, pokud kongregacím
je volno, majetek svůj zpeněžiti. Je to skatek
násilnický, skutek pekolného zášti proti církvi,
ale není Špinavý; tím by se teprv stal, kdyby
po zabrání církevních statků byla církev po
nechána sama sobě a etát její byl Skrtnot.

Ani tentokrát se náběh radikálů nezdařil;
i sami mužové, jako předseda ministerstva
Combes, miuistr zahraničních záležitostí Del
caasá, ano i Bourgeois, jenž se dal na teuto
program zvoliti, byl jako ministr s ohledem
na zevnější politiku, bezpochyby cara, proti.
Zrušení konkordátu znamenalo by ve Francii
boj proti církvi, jaký posad oikde bez těžkých
pro sebe škod neskončil a jenž by otřásl po
stavením Francie na venek, ještě více však
vnitřní situaci poškodil. Bývalý kněz, jinak
však, jako každý odpadlík, zavilý kněžstva
nepřítel, svými slovy: „nemůžeme přece víry
úplně postrádati, rozam nemůže býti sám je
diným vůdcem ve zmatcích tohoto života, lid
nemůže býti ve svých duševních zvycích, do
nichž se za 14 set let vžil, vyrušován,“ poštval
proti sobě socialisty, kteří mu vyčítali deser
taci před nepřítelem, avšak on si je ostřejším
vystoupením proti kongregucím sice jakž takž
usmířil, slov svých však v příčině o nutnosti
náboženství pro občanský a státní život ne
odvolal.

Proto otázka, jaké stanovisko zaujme
francouzská komora i na dále proti katolické
církvi, je jednou z nejdůležitějších ve Francii,
dokazajic, že ani tam není náboženství překo
naným stanoviskem, jak je i u nás někteří
rádi nazývají. O tuto otázku rozbije se bez
pochyby celá vládní majorita, která odhlaso
váním, že konkordát má zůstati a boj proti
církvi že se nemá déle vésti, utrpěla vlastně
trhlinu, již žádný tmel již nezacelí. Horšího
již ve Francii při normálním běhu nastati ne
může, naopak lze očekávati -další třídění duchů
a buď revolaci, aneb nastoupení zpáteční cesty
k církovníma smíru. Co Pavel Deschanel
předpověděl, že totiž nynější majorita je naho
dilá a nynější vládní většina uměle, t. j. ná
silím a penězi vypěstovaná a že v žádné větší
politické otázce nebude za jedno, ukázalo se
pravdivým. Nové seskupenípolitických stran
je na obzoru a tím i nový kurs.

Kéž sama Prozřetelnost zasáhne v osudy
této rozhárané země! Katolické církvi na Fran
cii mnoho záleží; jet francouzský lid přes
svou vládu eminentně katolick+m.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 8. dubna.

(K politické situaci. — Relata refero o velmi ve
leužitečném paedagogickém závodu inspekce profe
sorů na chodbách budov některých českých středních

škol.)

V politických našich poměrech přítomné
doby nastal obrat nanejvýš důležitý. Taktický
postap většiny nynějších zástupců národa če
ského ve sborechzákonodárných spočíval na
programu radikálním, pod jehož hesly pánové

Inserty še počítají Icvmě,
Obnova vycháší v pálek v poledne. 1 Ročník IX.

ti dali se zvoliti. Tak zvanou „drobečkovou
politiku“ a „nasavršské krajíce“ české volič.
stvo na konci let osrndesátých nejrozhodněji
zamítlo a volilo za representanty svého smýšlení
muže se zásadou „ryc nebo nic“. Při vulební
vřavé deklamovalo se o „paláci blahobytu“, o
„promluvení s králem“, 0 „oposici až do nej
poslednější české chyšky“. Český lid tato silná
slova a tlusté fráse slibostí poslouchal. Avšak
od slov ke skutkůr jest ooyčejně velmi daleko,
zejmena, když ke všemuještě těrn, kdoje
mlaví, není dán dar důslednosti a vytrvalosti.
Více jinačích nedostatků zde uni vytýkati ne
chcerne.

Paktum jest, že dnešní zástupcové českého
národa na říšské radě ve Vídni z většího díla
své stanovisko, na jehož půdě byli zvoleni, za
měnili na stanovisko jiné. Heslo „ryc nebo nic“
odložili mezi opotřebované politické rekvisity
a Da tep Čas 80 určitě nevyslovili, co vlastně
počíti hodlají. Mluví se, že bude svolán do
Prahy sjezd důvěrníků národuí strany svobo
domysiné, johož jeduání by nynější nejasnou
situaci osvětlilo. Jinaké mediciuy pro přítomné
schřadlé politické poměry české nikdo ani
nezná. To jest uvšem velice málo pomoci,
zejmena když by usnešení svolaného sjezdu
důvěrníků nebylo jistě jednomyslným. Nedá
se totiž očekávati, že by se docílilo při něm
souhlasného směrodatného výrazu Sinýšlení
voličstva, jež mohou projeviti jediné nové volby.

Proto nynější rozháraný stav ve simýšlení
českého lida, pokud se týče politické taktiky
českých členů zákonodárných sborů, nezbytně
potrvá do nových voleb. Veškeré jiné pokusy,
jež by směřovaly k rychlému vyjasuční nynější
politické situace, musí vyzněti na prázdoo,
leda že by způsobily po Čechách mezi lidem
spoosty zbytečných mrzutostí a odkryly mno
hou slabou stránku českého veřejného života.

Mladočeská strana nade všechnu pochyb
nost zřetelně vrchního a zodpovědného řízení
českých veřejných záležitosti se vzdala. V ho
spodářském a zemědělském ohledu. v němž
především spočíva sila a inc našeho polití
ckého výzaamu, ustoupila již činitelům, kteří
její stoupence ze všech rozhodujících rníst vý
tlačají. Správa finančních a průmyslových zá
vodů nikdy od mladočeských činitelů nebyla
opanována. Na obchodní poměry zůstaly viivy
mladočeské ery beze vší působnosti. Pokud se
vědy a literatury týče, ty zůstaly mladočeskou
pracovitostí netknoty. Mladočeší na své vítězné
cestě dobyli především jenom samosprávné
hodnosti a poslanecké mandáty. Jak volby po
slanců za posledních let ukazují, zůstávají nyní
mladočeští kandidáti v menšinách a pokud o
držení samosprávných hodností ze strany mlado
české mluviti lze, ta jsme viděli, že dokoncei
mladočeská většina sboru obecních starších
král hl. města Prahy postoupila řízení a re
presentaci hlavy království dobrovolně a
ochotně nejrozhodnějšímu stoupenci směru kon
servativního.

Tím jest srozumitelně pověděno, že připříš
tích nových doplňovacích volbách do sboru obec
ních starších v Pruze stavění zvláštních mla
dočeských kandidátů bade naprostou zbyteč
ností. Mladočechů není dnes na pražské radnici
zapotřebí, poněvadž to, co oni tam opatřají a
provádějí, opatří a provedou stoupenci kon
servativní strany také. Poněvadž také výkonný
výbor národní strany svobodomyslné dal k tomu
své „placet“, aby mladočeská většina na praž
ské radnici v čelo pražské obce postavila
Staročecha, bylo by další draní ae mladočes
kých živlů do správy pražské obce jenom
obtěžováním voličstva.

Vzpomínáme, co to stálo své doby práce,
shonu a agitací, aby do sbora obecních starších
v Praze byli zvoleni pánové řezník František
Sokol a rukavičkář Václav Březnovský, kteří
tam byli pod vlajkou nejradikálnějšího mla
dočešství vysláni. A nyní ti, kdo je tam svého
času s obětí svých vlastních osobních styků,
se přetrháním vlastních přátelských poměrů
se Staročechy pomohli umístiti, byli těmito
pány vlastaoručně nejdůkladněji poučení o tom,



aké opatrnosti jest českému voliči zapotřebí,
dyž avůj listek do volebního osudí odevzdává.

Pánům těm to docela nijak ve zlé nebéřeme,
nijak ve zlé jim to nevytýkáme, ale promla
dočeské jejich voliče a agitátory musí to býti
zdrcujícím pocitem, když pan Sokol aranžoval

pochodňový průvod a zastaveníčko v předvečernstalace staročesky smýšlejícího pražského
primatora p. dra Srba a když pan Břesnovský
při instalaci slavnostně 8 radšenými alovy
pověsil mu na šíji primatorský řetóz.

Opakujeme, že tyto jejich skutky „nás
v tom nejmenším nepoboršojí a nemrzí, ale
politická jejich důslednost a mladočeská víra
v jejich neochvějné stranické smýšlení jsou
nimi samými uvedeny v niveč. Tyto dva vý
značné činy mladočeských zvolenců jsou dnes
pro celoa Prahudůtklivou výstrahou, aby se
voličstvo příště nedalo žádnými deklamacemi
o stranictví a ilasemi o radikalismu rozdvo
jovati v nějaké nepřátelské tůhory!

Politika osob, ješ vyparáděny rosmanitými
hesly honily voličstvo vhotové volební bitvy, unás

skonává. Skutky a jednání na základě
mladočeskéha programu zvolených dočasných
hodnostářů hromovým blasem do české spo
lečnosti volají, aby při výběru vykonava
telů své vůle měla především na zřeteli pro
spěchy věcí pospolitá a varují každého, abyse
nikdo pro žádnou osobu nijak neexoonoval!

To jsou první paprsky světla, jež do ny
nější nejasné politické situace vrhá pravda,
kterouž každý z jednání různých politických
osob může vystibnouti. Správnost principa, jež
v tomto listě od počátku jebo vycházení há
jíme, aby totiž naše česká společnost vyhledá
vala především a jenom to, co nás všecky
v jednotu spojuje a aby se varovala všeho,co
by nás mohlo tříštiti a znepřátelovati, dochází
dnešními poměry nejskvělejšího potvrzení, Po
litika osob musí u nás ustoupiti prospěchu
věci, jíž často nelze kuždému své osobní zájmy
a poměry přispůsobiti a obětovati, aby svon
důslednost nekompromitoval a dané slovo a
učiněný slib nebyl nucen zrošiti.

Doufáme, že stojíme na počátku potlačo
vání a přemáhání „hříchu závísti“, jenž naší
společnost po celá desítiletí otravoval a otrá
venou ze Správné cesty rozumného a vážného
veřejného postupu na různá scestí sváděl.

+ +
*

Pisatel těchto řádků kráčel onehdy po
jedné hodině odpoledne ze Král. Vinohradů do

hy. Na cestě této došel staršího, sympati«
ckého pána, dávného svého přítele, profesora
sedmé hodnostní třídy na jisté vážené pražské
střední škole. Zdvořile ho pozdravil a když
se na roli školské sešedivělý paedagogk němu
družně připojil, dovolil si k němu otázko.

„Kam pak pan profesor ráčí ?“
„Pospíchám na ingpekcil“ znělazasinušile

pronesená odpověď, která pisatele těchto řádků
přivedla do nemalých rozpaků. Nečetl totiž,
že by vážený přítel profesor byl jmenován
zemským nebo alespoň okresním školním in
spektorem a proto mu za tou příčinou negra
taloval. Lekl se prato, jest li se snad nedo

FEUILLETON.
Motiv velkopáteční.

Napsal Josef Váňa.

»Otče, udpnsť jim, nebo nevědí, co činf!“
Luk. 23, 34.

»Jste rabulistou '« zvolal aa mne kdysi hně
vívě velmi učený pán s professorské kathedry a
díval se při tom z vysoka přes brejle.

Zůstal jsem, jako když do mne ubodí. Nic
jiného jsem na tomto světě tehdy nespáchal, než
že jsem mu řekl do očí — pravdu.

»Rabulistou, rabulistoul« stále mi znělo
v uších a v mozku a v duši a v celém nitru a
nemohl jsem si to nijak srovnati v hlavě,

»Tak tedy ra-bu-li-stou !“ zvolal jsem posléze
téhle a uvěřil jsem tomu. Rekl to učený pán. Do
dnes však nepozoruji, že by mi to bylo bývalo
přičteno k spravedlnosti jako kdysi Abrahamovi,

»Bouří lid počínaje od Judska až do Gali
leel« volali ne učení pánové s brejlemi, nýbrž
luza, luza těmi učenými pány rozeštvaná, rozji
třená, rozdrážděná. A pěsti se zatínaly, ruce se
zdvihaly, rty se svíraly a zástupem to burácelo
jako pralesem divoký orkán.

A uprostřed rozvášněné luzy stál Beránek
tichý a neotevřel ani úst. Jedovaté sliny stříkaly,
nadávky pršely, kletby se sypaly, zlořečení se
chrlilo a on... .?| — Neotevřel úst svých.

Báb milý ví, proč vždy si na tento motiv
vzpomenouti musím o velikém pátku. A kdyby
mi nékdo paměť snad zašil, vzpomenouti musím.

i »Bouří ld počínaje od Judska až do Galice . . .5«

A proč bouří? — Proč ho takto zlolajná
ústa obvíňovati mohla? — | Proč rozeštvaný lid
takto řváti se opovážil?|

pustil nějaké společenské nepozornosti vůči
starémo, vzácnému příteli. Někteří, jínak i ve
lice rozumní pánové nesou totiž taková pře
hlédnatí od známých velice těžce. Pisatel těchto
řádků byl sám toho jedenkráte svědkem, že
starý známý oslovil dobrého svého známého
pouze: „pane Vomáčka!“ Pan Vomáčka Bevšak
po tomto oslovení zle zamračil a na starého
známého vyhrkl výčitkou: „Co pak vy nečtete
noviny, že ani nevíte, že já jsem císařským
radou?“ A pisatel těchto řádků nyní oslovil
na inspekcí jdoacího páns pouhým titulem
„Pane profesore“ Hrůza ho pojala, jak špičatě
bude na patrnou mezeru ve svých vědomostech
upozorněn. Až ne zajikl a nemohl učiněné ma
sdělení formálně vzíti k vědomosti. Starý pán
to postřehl a ucítil, že pisateli těchto řádků
mosí vysvětliti, o oo vlastně běží.

„Na některých středních školách, — zákon
nebonařízeníotom citovati neumím —jest totiž
zavedeno“, ojal se vážně a s jistou kousavou
mrzutostí slova, „že čtvrt hodiny před zahá
jením vyučování a v pausách, nebo li respiriích
mezi vyačováním koná se nyní na chodbách
školních budov inspekce. Inspekcí ton pově
řeni jsou členové sboru profesorského. Je to
pro každého akademicky vzdělaného profesora
skutečně nanejvýš důstojný a nemálo povzná
šející paedagogický úkon, dozírati, aby některý
chlapec na chodbě k záchodu a od záchodu si
neposkočil, aby se nějaké nevinné daremnosti
hlasitě nezasmál, aby si po kolikahodinném
sezení slovíčkem nezačtveračil. Inspekce tato
má také v pravdě obrovský vliv na mravní
vývin povaby žactva. Ono si zvykne povužovati
školu za poloviční káznici, naučí se od malička
přetvařovati se, když musí i každý nejmenší
bezděčný projev «mludé své mysli potlačiti a
v duši jeho následkem násilného tlumení při
rozených pocitů klíčí a roste zavilost, faleš,
dovednost a náchylnost ku klamání a pře
tvářce. Profesorstvo tímto nanejvýš paedago
gickým závodem také velice ua své vážnosti
ve škole získává. Studenti vyšších tříd se pa
trolování svých šedivých učitelů po chodbách
a v okolí záchodů tiše posmívají, všelijak je
slovy, verši i malbami persiflají; člověk to
postřehne, ale raději moudře mlčí, aby sebe
neudělal směšným a rodičům stodenta nezpů
sobil nezasloužené nesnáze. Na vojně aehlíd
kuje již ani frajtr, ale paedagogu třebas i sedmé
hodnostní třídy dostává se té cti zapatrolíro
vati si po chodbě patrně podle zásady Ko
menského, že „moudrý otac a učitel má u
syna a žáka více neviděti, než li viděti“ Dů
stojník sedmé hodnostní třídy má právo na
dva sluhy a na dva koně a pavddagog sedmé
bodnostní třídy nemá při svém hlídkování ani
pokojík, jaký má každý poručík nebo kadet,
když má kasární jaspekci, což profesory cvičí
ve způsobilosti, aby se na ních mohly pařezy
štípat. Ovoce tohoto znamenitého paedagogi
ckého opatření, k jehož otcovství svým časem
nikdo se ze skromnosti hlásiti ani nabude,
jest nanejvýš požehnanél Profesoři se pří něm
ve průvanu na chodbách nacbladí, stávají 8e
předmětem poznámek a vtipů dorůstající stu
dující mládeže, studentstvo se přetvařuje, jeho—————————————

Maně člověk béře blavu do ruky a mané
přemýšlí.

»Jestliže pravdu mluvím vám, proč mí ne
věříte.. .?«

Ano, to jest to! — »Jestliže pravdu mluvíml«
— Ta se nerada slyší, ta se nelibě poslouchá od
jakživu.

„Kdo z pravdy jest, slyší hlas můj.. .«
Z pravdy, hm z pravdy!
»A co jest pravda?e řekl Pilát, pokrčil

úsměšně rty a díval se pře> rameno zkoumavým
zrakem ne Ježíše. A zdálo se mu, že ten prorok
Nazaretský jest snílkem, že jest podivínem, že
nezná, jak to ve světě chodí.

eMluvit pravdu s chtíti mezi lidem obstátil
— Směšno, věru směšno! — Spíše úhoz hromu
se snese; než jedno jediné slovo pravdyle — A
Pilát se hlasitě rozchechtal.

sJestliže pravdu mluvím vám, proč mi ne
věříte... Pe:

»Jaký to podivín, ten Nazaretský!— A jaký
nepraktikus! — Svět, lidé a — pravda l« A Pilát
se rozchechtal na novo, až mu slzy vstoupily do
očí a stále jen vrtě) blavou.

»Pravdu, pravdul« pobručoval si a usmíval
se stále ironičtěji a ironičtěji,

eJaka to smělost, jaká odvaha) — Pravduřl«
A kynul služebníku, natábnul bílé ruce a

již voda tekla přes štíhlé praty na stříbrný podnos.
»Vezměte si jej a ukřižujte, já na něm viny

nenalézám:, prohlašoval slavnostně. Byl politik a
věděl, jak se musí k lidu mluviti.

eNenalézám na něm viny, sle nicméně si

stále dopadaly na široké dno stříbrné mísy a tří
štily se úpadem v tisíce a tisíce jiskřivých dé
mantů.

»Pravda, pravdal — A co jest pravda?«
Pravda jest cností krásnou, cností velebenou

a odporučovanou, jest cnost všech cnosti, ba jest
cností, abych tak řekl ideálem,

horká krev a přirozený vznět se tlumí a dusí
čehož jest sa nynější doby nanejvýš zapotřebí
proto, poněvadž se v posledních dobách stalo,
že studenti z některých středních škol vyhá
zeli ze tříd okny lavice ven na ulici, že mezi
hodinami na chodbách třída na třídu z re
volverů střílela a vzájemně se povraždila, na
dvou místech dokonce stadentstco celou školní
budovu rozbořilo a se zemí srovnalo, aby do
nového jejího zbudování mělo prázdniny, kdyř
o jiných případech nemluvím. A tomu všema
zavádění inspekce na chodbách školních budov
nyní předejdoa, poněvadž hlídkojící má 00
vinnost každého, kdo vykřikne, nebo rozběhne
se, ihned udati. To také znamená veliké roz
šíření a zvýšení společenské moci a zlepšení
postavení profesorského stavu. Do nedávných
dob nebylo toho všeho zapotřebí.

My všichni nynější professoři, řiditelé i
P. T. páni zemětí inspektoři vyrostli jsme bez
požehnání závodu inspekce vážených svých
učitelů po chodbách školních budov, většina ři
ditelů jest ním přiváděn. do nemalých rozpaků,
ale některým pánům není celému ostatníma
světa nepochopitelný ten závod ani dost málo
pová livým, tak že ho i ochotně velebí jako
vrchol moudrosti a důvtipa — — —“.

V tom došel pisatel těchto řádků s váže
ným svým přítelem na křižovatku ulic, kde
se museli rozejíti, aby pan professor v Čas na
chodbu na inspekci došel. Starý pán 8e za
stavil, vytáhl chronometr a spokojeně si
oddechl.

„To jsem rád, že jsem ge neomeškal. On
si toho rektor sice nevšímá, když se člověk
opozdí, ale kollega „*, čekává pravidelně pět
minut před třemi čtvrtěmi a školní budovy a
když školník otevře, ihned alídí, jestli json
„inspekce“ na svém místě. Náhodou scházejícího
kollegu iboed ochotně na minutu zastoupí a
potom řiditeli slaďounce oznamoje, že na místě
jeho (t. j. řiditele) nedostavivšího se kollega
dvě ininuty v inspekci na chodbě srdcerád
zastal, aby třebas zrovna zavítavší zemský pan
inspektor nenalezl chodba prázdnou — — —“.

Přítel professor po tomto sdělení se
s pisatelem těchto řádků rozlončil a 8 nadše
ním odchvátal na svou iospekci a pisatel těchto
řádků na základě jeho sdělení zpravuje Širší
veřejnost o znamenitém závodě, o němě byl
od uěho tolik krásných věcí slyšel. Zajisté že
bude každého tato znamenitá novota v našem
středním školství nanejvýš zajímati a že naši
poslanci na říšské radě v nedostatku užiteč
nějšího zaměstnání podají návrh, aby Jeho
Excellence panu ministr kaltu a vyučování
račil dovoliti postaviti na chodby těch ústavů,
v nichž tyto inspekce jsou zavedeny, zvláštní
šildrhauzy a aby také dovolil, aby hlídkujicí
profesor nosil jako odznak této své paeda
g'gické služby v zimě bufy a v letě veliký
čínský fechr, kteréžto zvláštní výhody mohly
by zároveň platiti za remaneraci této v někte
rých školních budovách zavedené vynikající
paedagcgické slažby, k níž se vyžaduje uni
versituí studium a učitelská kvalifikace pro
vyšší gymnasia a reálky, případně spola
s doktorátem filosofie.-——-—————"

[ nás slavný Kollar o ní peje:

»Pravda jest co cedry na Libanu,
ti jenž na ni dují větrové
jen víc šíří vonnou její mannu.«

Ale pravda jest i cností trpkou, cností na
světě obávanou, ba téměř nenóviděnou. Lidé ji
rádi nemají a neradi ji vidí, Přijde li pak někdy
mezi ně, žádá se, aby měla vždy vybraný a peč
livý ústroj. Zanedbá Ji to a ukáže-li se najednou
z Čista jasna někde bez závoje, bez rukaviček, pů
sobí pravé zděšení.

»Jestliže pravdu mluvím vám, proč mi ne
věříte . ...?«

Zaburácelo to náhle zástupem, jako když
z hluboka zahřmí. Tisíce pěstí se zaťalo, tisíce
zubů zaskřípalo a tisíce ramenou k hrorbě se
pozdvihlo. Jako když nějský odvážlivec do vos
píchne.

»Ukřižuj ho, ukřižuj hole
A dunělo to se všech stran jako temné ra

chocení hromu a zástup se vlnil, jitřil, zmítal jako
když do žitného pole zalehne prudký severák.

»Ukřižuj ho, ukřižuj hola
Můj Bože, co . yšlének dere se tu najednou

do blavy.- Jako vodní příval hrne se to tam a
člověkneví kudy a kam...

»Ukřižuj ho, ukřižuj hole Pro pravdu tedy
kříž, umučení, utrpení, smrt — — —

Jaký to podivín, ten Nazaretský, jaký to
nepraktikus! | Ukřižovat se dál A ještě na kříži
otevírá ústa, ještě na kříži volá: +Otče, odpusť
jim, nebo nevědí, co činí !“

Jaká idealnost, jaká nepraktičnost| | Spasit
lidstvo chtěl, naučiti pravdě, přivéstí ho k životu,
ale lidstvo tomu neporozumělo, ba nechtělo.
Ukřižovatse del a vysmálisemu: »Sestupskříže
a my U uvěřímel«

Jaký to snílek, jaký idealistal — Pravdoua
křížem chtěl obšťastniti svět, chtěl založiti krás
Jovství Boží na zemi, chtěl... — — —



Obrana.
Vzorná akademická polemika. Slo

vatně učenému „Času“ nejsou nijak vhod re
soluce katolického lidového spolku v záležito
sti Hasova pomníku. Torou se ovšem oepodiví
nikdo, kdo jen trochu zná duši tohoto „aka
demického“ orgánu. Advokát židovstva, list
takový, který dovede pokoroň lízat i důtky
internacionálního „Práva lidu“, ač jimi byl
několikrát sešlebán, nebude zajisté cbváliti
projev katolického spolku. Ale důvody, jichž
užívá akademický „Čas“ proti katolictva, jsou
příliš málo akademické. Takové důvody by
„objevil“ snadno i poslední prolhaný dopiso
vatel „Červánků“. Akademický orgán na př.
píše: „Že působení Hasovo přineslo Čechám
pohromy nesmírné, jest fráse (I ') tak stará,
že se ji zabývati nebudeme.“ Ina —šikovnost
žádné čáry. Čas přece uspoň tolik ví, že by
se dalo proti takové „staré frási“ velmi těžko
bojovat. Že následkem bositství rolnický stav
v Čechách opadl do otroctví a že vysoké učení
Pražské bylo právě husity oloupeno, až ztratilo
svůj kultorní význam, to akademickému Času
neznamená nic. Že husité při své „svobodo
myslnosti“ pobili a opálili statisíce vlastních
krajanů, to také nebyla asi žádná pohroma.

Ničení nádherných staveb a celé spousty
krásných českých kněh, obrazů a soch -—to
také neznamená nic. Zničení staroslavného
Vyšehradu, spálení téměř celé Malé Strany a
Hradčan, to bylo všecko v pořádku a srovná
valo se to s pokrokem; vždyť to činili „po
krokoví“ husité. Zběsilé ženy táborské upálily
tisíce katolických žen, ale to se jim musí od
pustit; kdyby se takového pohanského bar
barství dopouštěly někdy v Čechách ženy ka
tolické, psaly by o tom liberální listy bez

řestání. Před vystoupením Husovým byla
raba nejlidnatějším, uejmocnějším městem

střední a severní Evropy; odtad se rozkodo
valy i osudy říše Německé. A jak to vyhlíželo,
když byla Praha husitskou a protestantskoo?
I když se Praha vzpamatovala z hrozných
pobrom busitských, čítala ještě r. 1594 málo
nad 60.000 duší. (Srv. časopis musea r. 1899,
str. 322.).

Zkrátka není v dějinách příkladu, že by
některá strana politická nebo náboženská tak
pekultnrně ve vlastní zemi řádila, jako to či
nili — vlastenečtí husité. V každé válce se
stanou mnohé surovosti a nekoltarní výstřed
nosti; ale strana táborská, a s nimi spojení
novoměstětí husité prováděli takové postošení
soustavně, zavázavše 8e k toma programem.
O tom by měl roshodně aspoň něco věděti list
— akademický. Čas se zmiňuje téř, že hrabě
Schonborn kladl důraz na katolický ráz Praby;
k toma dodává: „Dovolili bychom si akceuto
vati český ráz Prahy a pro ten se strany
klerikální“ se v historii stalo taze málo.“

Žase čistě realistický a židovský objev. Karel
IV. byl tak horlivým „klerikálem“, že jednou
dokonce vedl koně papežova za úzdn. A ten
právě dříve poněmčenou Praha učinil skoro
ze čtyř pětin českou. (Srv. Tomek: Dějepis

O Kriste, proč jsi nevzal chléb milosti a
spásy nehodným synům, proč jsi jim ho nevyrval
z vražedných a krví zbrocených rukou a nehodil
ho raději psům... .?!

A maně se člověk zadumé, maně se zamyslí
a kdyby se snad rozmyslil, dobrotě Boží a milo
srdenství Božímu na dno se nevnoří. A kdyby si
blavu rozlámal, zlobu a zatvrzelost a zaslepenost
lidskou nepředělá, nenapraví. Lidé stále stejní.
Jako před devatenácti stoletími, tak zrovna nyní,
jen že snad oyni ve zlobě a zatvrzelosti moder
nější a raffinovanější. Jako bylo na počátku, tak i
nyní... — — —

»O šťastná víro, požehnaná buď!
Kdo tobě vzdá se, snad můž šťasten být,
ty zdeptáš vášeň, ty upoutáš cit
a liješ úkoj blaženosti v hruď!

Nad žití klamy, pochyby a rmut
ty zvedáš se jak skály příkrý štít,
na kterém kříže znamení lze zřít,
ješ hlásá: »Lichý svět tě nezarmuťl«

Co síly, krásy, lásky, dobra k všemu
v tom sladkém jhu se roztavilo k štěstí
a v úkoj tisícerým bolestem.

Ó křížil Musíš lidstvo k blahu vésti,
rád chci to věřit,šťastný jsem tím snem —
V tom okno snu kdos rozdrtil mi pěstí«.

(Vrchlický: Votivní desky.)

Rozumíte této znělcs moderního básníka... .?

Než zdá se mi, že jako kdysi na Kalvarii, tek že
až dosud a koždé chvíle volají ta zsinalá ústa Je
žíšova úpěnlivě: +Otče, odpusf jim, neboť nevědí,
co činí... „c

města Praby II., 512). Rozkázal, aby žádný
pouhý Němec na radách nesedal a aby každý
obyvatel české země své děti k české řeči
držel. Právě za Karla i jiná veliká města
rychle stírala se sebe ráz německý.

Za to však předkové nynějších přátel
„Času“, totiž protestanté a židé, starali se
horlivě, aby se moc německého jazyku v „zlaté“
době husitské a protestantské v Praze i jiude
v Čechách šířila. Jaké vlastenectví u našich
protestantů před Bílou horou vládlo, o tom
píše protestant Denis takto: „V samém středa
země jazyk český jest ohrožen; obchod skoro
všecken jest v rakou cizinců. Slované přijímají
zvyky a jména cizinců, posílají děti své do
škol jejich, zapomínajíce je učiti jazyku če
skéma. Zpozdilá mládež tváří se, jakoby wla
vila jen německy, nechce odpovídati česky,
zakládá společnosti, ve kterých zakázáno jest
promlaviti slůvko české, v hospodách a při
tanci německy dotazuje se přítomných. Školy
zaplaveny jsoa učiteli německými; páni 084
zují fary Němci, kteří svým jazykem káží vě
řícím, neznajícím než česky.“ (Denis-Vančura:
Konec samostatnosti české, 634).

Tak si vážili českého jazyka stavové
protestantští! Kdyby byl Karel IV. z hrobu
vstal, byl by všecky takové „vlastence“ z Čech
bičein vymrskal. Židé ovšem měli z toho
radost, poněvadž němčili v Čechách statně i
za Jiřího z Poděbrad a za Vladislava II. Že
8e jejich nynější potomci dosud oteům ne
zpronevěřili, o tom snad ví dobře každý rea
lista. Stačí nahlédnouti do sezuarma žactva
v německých pražských školách nebo poslou
chati, jakým obcovacím jazykem se v Praze
židé baví. Kdyby židé přestali podporovati
v Praze vládu němčiny, zahyualo by dobře
devadesát procent německých ústavů v Praze
úbytěmi; ale o tom „Čas“ psáti nesmí. Že by
se Času daleko více zamlouval židovský ráz
Praby než katolický, o tom není pochybuosti.

Dějepisné vědomosti akademického or
Gánu ještě lépe se zračí v tomto výroku: „Že
přijata byla (katolickým spolkem) resoluce,
v níž působení Husovo nazývá se revolačním,
to jest třeba zaznamenati. Ovšem klerikálům
je pokrok a revolucí totožný.“ Tak se nestydí
psáti akademický orgán. Hus nazýval papeže
antikristem a říkal, še papežství jest institucí
nepotřebnou. Vyzýval, aby se volmožové ujali
správy církevní, čili aby stávující poměry

řevrátili. Prý právo oa majetek a úřední
odnost má jen člověk nedopustivší se mr

telného hříchu. Jaký důsledek by přivedlo
praktické oplatnění takové zásady? Takové
oáhledy dle Času nebyly revolační, ale jen
pokrokové; že na základě Hasových myšlenek
vznikla v Čechách revoluce zrovna vášnivá,
na to akademický orgáu nevzpowíná. — A
takovouhle „vědu“ šíří Čas za soahlasa našich
akademických protivníků. Iou, proti katolíkům
ve strannické zášti užívají 1 akademikové
zbraní zcela neakademických, jakoby ani stračný
katechisemos českých dějin neznali.

Politický přehled,
Dne 3. dubna byla poslední schůze v par

lamenté vídeňském před svátky velikonočními.
Za přítomnosti velmi malého počtu poslanců po
droben byl ostré kritice známý výnos ministerstvu
vojen. stran protisoubojové ligy a odpověď mi.
nistra zeměbrany. Posl. sněmovna sejde se po
svátcích 21. dubna, kdy započne jednatí o novém
řádu jednacím.

Německá parlamentární řeč byla zamítnuta
ve výboru pro ziuénu jednacího řádu. Jak si po
slancové přes přání národa našeho všímají svých
povinností, poznati z toho, že ve sehůzi ústavního
výboru, v níž schválen návrh na zrušení 6 14.
většinou jednobo hlasu, nebyl přítomen ani jediný
mladočeský člen.

Panská sněmovna vyřídila ve II. a III. čtení
zákon o podomním obchodu, ale předlohu bude
zase vrácena posl. sněmovné.

Zemské sněmy dolnorakouský, štyrský a ko
rutanský svolány jsou na den 16. dubna ku krát
kému zasedání.

Té doby přetřásána je řečposl. dr. Fořta, pro
nesena na schůzi voličů v Českém Brodě, kde co nej“
ostřeji odsoudil obrat v mladočeské taktice, nazvav
ústup od obstrukce | porážkou a | katastrofou
pro český národ. Většina přítomných vyslovila mu
důvěru a odsoudila mladočeskou politiku; spolu
ho vyzvala, aby vystoupil z klubu mladočeského.

V Uhrách dosud nestalo se vyjasnění. Strana
neodvislých chce upustiti od obstrukce proti všem
přeadlohéma vyjednávati, bude-li odvolána branná
předloha. Košutovci se spoléhají, že jim panovník
povolí. Sněmovna jest do 16. (. m. odročenu, a
až se sejde, bude se jednati o prozatímním roz
počtu. V Charvatsku panuje silné hnutí pro fi
nanční samostatnost Charvatsku.

Vláda francouzská již předminulý čtvrtek na
řídila, aby 28 kazatelským řebolím bez odkladu
dodán byl rozkaz rozpouštěcí. Do 14 dnů musejí

všichni členové řádů těch opustiti kláštery, Řádům
vyučovacím dává se lhůta po většině do konce
školního roku. Počet mnichů kazat. činí 3040,
vyučováním se zabývajících 15.964. Ohledně ře
holních ústavů dobročinných lhůta rozpouštěcí
zatím neustenovena.

Ve Spanělsku pořádají studenti v celé řadé
měst universitních velké demonstrace proti vládním
opatřením na školách vysokých. K studentům při
dávají se houfně nespokojenci. Na několika místech
došlo již ke krvavým srážkám s ozbrojenou mocí.

V Nizozemsku zahájena právě stávka všech
železničních zřízenců v zemi, k nimž přidali se i
dělníci v přístavu amsterodamském a rotrdamském,
Zákon čelící proti zastavení práce a zlepšení mzdy
jsou vlastné podnětem stávky,

V Srbsku zrušena stávající ústava a stará
zavedena zase na krátkou dobu.

V Macedonii se poměry víc a více zhoršují.
Albanci obořují se již i na některá města. Při obléhání
Mitrovice byl jimi raněn ruský konsul. Albanci
ohlásili sultánu, že nebude pokoj, dokud sultán
neupustí od provádění oprav a všechny křesťanské
četníky ze služby nepropustí. | Vesnice Karbince
byla s povrchu země vojskem tureckým shlazena,
její obyvatelstvo s četou povstalců postříleno a
upáleno. Povstalci zničili už druhý most na trati
Soluň-Cařihrad a poškodili tunel. Proti Turkům
používají už dynamitu a pum. List angl. »Times«
přímo obviňuje Německo z piklů v Cařihbradě,
které mají za účel, zameziti opravné snahy velmocí.

Ve Finsku zřízena diktatura. Ukazemcaro

vým zmocněn general. guverner, aby sám na vlastní
zodpovědnost všeliké, dle jeho soudu vhodné
kroky učinil v případech, kdyby se opatření fin
ských úřadů jevila nedostatečnými.

Z činnosti katol. spolků.
Z Ličma. Vo snačném počtu se cešli na

květnou neděli členové zdejší jednoty, aby vyslechli
řednáška vp. J. Sahaly o Karlu IV., Utci vlasti.

5 napjatou pozorností nasjouchali přítomní, jak veli
kým a mocným náš národ byl, právě v té době, kdy
nejvíce k církvi katolické Inul. Řečník končil přáním,
aby se náš národ učil na zlaté době Karla IV. po
znávati, co mu poslouží-k štěstí a spokojenosti. Bůh
požehbnejdalší činnosti horlivé jednoty!

Z Vamberka, Na květnou neděli5./IV.při
stoupili členové křest. katol vzděl. spolku Svornost
ve Vamberka ka av. přijímání a odpoledne sešli se
ve schůzi, v níš jednatel promlavil o rodině, základa
společnosti lidské,

Z Poličky. Sv.-Jos. jednota katol. jinochů a
mažů konala dne 22. března uvoji valnou hromadu.
Za přítomaosti 35 členů zahájil předseda dp. Frant.
Dittrich uchůzi proslovem, v němě vylíčil život náš
spolkový za 10letého trvání epolku. Dle zprávy jedna
telské bylo schůzí výborových 7, přednášek 4. Jednota
má členů: činných 64, přispívajících 33, zakládajících
28, čestné 3. — Příjem činil 631 K 73 h, vydání 469
K 90 b, pokladní hotovost 71 K 83h. — Zpráva kni
hovní: Knihovna čítá 98 sv. nábož., 401 zábav. pouč.,
knih půjčeno 695krát. K tomu má jednota vypůjčených
105 av. od cthpp. bohvalovců Hradackých. Jednotě
zvláště milé přízně věnuje místní vldp. děkan J. Lo
tošník zapůjčováním Katol. Listů, jakož dp. předseda
půjčuje Obnovu, začež jim vřelý dík. — Pan Benior
uvádí ve své zprivě, že hlavní zásluhu o spolek má
zábavní kronžek, který jej finančaš podporuje. Ano,
měl-li spolek zůstati nu pevných základech, byli jsme
nacení koupiti si jednu polovici domu bývalého kláš
tera, náiežejícíhu Školským sestrám ve Slatinanech za
12 set. Aby místnost divadeluíma účelu vyhovovala,
mosoli jeme přestavovati. Tím ovšew ve pokladna zase
vyčerpala. Máme nice svůj dům, jsemo však opuštění
jako Hagar a Ismael na poušti; nikde naděje na oleb
čení. Členských příspěvků jest málo (čin. člen platí
1 K 20 h, přinp. 2 K ročně), ostatní spočívá nu bed
rách zábav. odborů, aby takto aspoň divadlem ahra
Žena byla největší část výloh. Hlavní zásluhu o čin
nost v kroužku zábav. má režiseur p. K. Fixa. Pro
ře:nee!níka, který si musí každý haléř noúmornoa
prací po celý den těžce vydělati a po práci zase čin
nosti spolkové se věnuje, toť opravdu velká obět a
ne vždy oceněna. Starost finanční ovšem brání nám
věnovati se více otuzkám sociálním, doufáme však, že
a pomocí Boží postoupíme šťastně dále. Zdař Bůh!

Zprávy místnía z kraje,

zemřel.

V úterý 7. t. m. duše nad jiné šlochetná vzlétla
k svému Otci. P. Ferdinsod Bursík, opat král. ka
nonie —Želivaké, komandér rytířského řádu ele.
Františka Josefa I, infalovaný prelát, biskupský notář,
atd. narodil se 20. května r. 1827 v Písku, kdež tuké
započal svá studia. Po dokončených studiích filoso
fických v Českých Budějovicích vetoupil do praomon
utrátského kláštera v Želivě; složiv zde r. 1850 slavné
sliby, byl vysvěcen roku 1852 na kněšetví. Následu
jícího roku se stul gymoasijním učitelem na řádovém
gymnasiu v Německém Brodě. Zde pobyl 19 let, po
vabusaje žactvo horlivě slovem i příkladem k vroucí
lásce k Bohu i vlasti. Roka 1873 se odebral z Ně



meckého Broda do Vojelavic,jsa zde ustanoven farářem.
Jeho loučení « gymnavijním žactvem bylo těšké, do
jemné. S každým žákem se lončil svášť jako a nej
lepším přítelem; vše plakalo pobnutím. Ve Vojela
vicích se postaral o nákladnou opravu chrámu Fóně.
R. 1863 ee stal děkanem v Hampoici, kdež ui získal
jak svou milou povahou, tak duševní bystrost: vše
obecnou přízeň, tak že byl zvclon do městské rady
a brsy na to do okresníhu sastupitoletva | Za svého

byto v tomto městě se postaral v vnitřní zvelebení
chrámu Páně, zasadil we o zřízení hospodářské školy
a pracoval horlivě o povznesení průmyslu textilního.
Lví podíl měl na přípravných pracech ku stavbě uráby
mesi Humpolcem « Něm Brodem. R. 1890 byl jedno
hlasně zvolen Želivekými bratfímí za opata; 8. září
téhož roka byl ulavnovtně infalován biskupem Haisem.
I v tomto úfadé si vedl nad jiné vzorně, takže úmrtí
zasloužiléhu utarce jest bolestnou rsnou proŽolivské
řeholníky. Jest ka podiva, jsk tento ctihodný kmet
až do poslední chvilky e největší horlivostí sledoval
a podporoval rozvuj katolického tisku a vzrůst našich
spolkův. Církev 1 národ ztrácí v zesnulém mnohu. Byl
vzorným možem jako kněz, jako vlastenec; urdcém
jeho vanula nejčistší, obětavá láska k bližnímu. Kdo

oli e tímto velezasloužilým a při tom nanejvýš skrom
ným hodnostářem přišel do styku, vřelou láskou při
Inul k tichému pracovníku. Za vvé záslužné činy vy
znamenám samým císařem, jinenován čestným občanem
města Hompolce, Jiřic, Lhotice. O šlechetnosti zesnu
lého se názory nikde neruzcb“zejí. Po smrti velikého
biskapa Brynycha dlouho smrt nevztáhla ruku do řad
kněžských v naší dievési; spokojila se dloubý čas
lapem jediným, královským. Až teprve teď sovřela
do ledového náručí jibého kněze velikého. Odplatiš
Bůh šlechetnému starci stonásobně!

Městská rada pro pálení mrtvol.
V posledním zasedání městského zastupitelství dne
81. m. m. sděloval p. starosta, že městská rada vy
slovila soublae as spalováním mrtvol. Na to navrbo
val p. Dr. Durdík, aby obec naše stalase příspěvkem
6v K jednou pro vždy členem epolku, jenž se o tato
novotu zasazuje. Jak soudí městská rada o spalování
mrtvol jako representační sbor zdejšího občanstva, ne
může nám býti lhostejno a mobli bychom toho bez
povšimnutí necbati jen tehdá, kdyby páni radní vy
alovili svůj souhlas každý za sebe jako jednotlivec.
Proti chuti jednotlivce netřeba činiti námitek, ale
proti souhlasu městské © keipcirce | protestujeme
a prohlašujeme jménem katolickébo obyvatelstva,
že se spalováním mrtvol | nesouhlasíme právě
pro motivy náboženské. A tím rozhodněji protestujeme
proti tomu, aby ze jmění zdejšího poplatnictva byly
podporovány spolky, které jsou řízeny svobodnými
zednáři. Máme naléhavějších potřeb v obci samé a
mnohem palčivějších poduiků v Čechách, proto nelze
přispívati na loxusní choutky několika pražekých
sportemanů. Kdo se chce dáti spálit, ať si to sám
zaplatí s nepočitá na podpory. Nejen ohled na nábo
Ženský cit, ale i na obecní f nance nás vede k toma,
abychom veřejně protestovali proti zbytečnému plýt
vání penězi na loxusní podniky.

Z průmyslového musea v Hradel
Králové. Letošní karsy mosejní hodlá tentokráte
koratoriam ukončiti uvpořádáním třídenního kursu
pro chemické burvení, zdobení a pokovování kovů.
Kurs tento skládati se bude ze tří tříhodinových
přednášek, epojených s praktickými pokusy, ve kterých
probrány budou postupně veškeré upůsoby galvano
techniky. Upozorňujeme naše kovopracovníky na tento
kurs již z té příčiny, že ku praktickým pokusům ne
bude možno velký počet účastníků připustiti; proto
je nutno, aby *uždý v čas učinil přihlášku u ředitele
musea p. Lau. Haněla, nebo v čítárně prům. musea
u tajemníka pana M. Oehma. Kurs uspořádán bude
koncem dubna a bude úplně bezplatný. — Čítárna
průmyslovou navštívilo v měsíci březnu 681 osob a
domů zapůjčeno na 316 žádánek a 1170 předloh neb
odborných knih.

Městský park. Sradostíavítalijemezprávu,
že „Okrašlovacíepolek“zdejšíeokrašlovacímodborem
měst. zastupitelstva rozhodly se pro pretupné zaklá
dání velikého měst. parku za „bačavým mostem“ v
Labských kotlinách po obou stranách Marianské aleje
až k Šostenám a podlenové lípové aleje až ku Střel
nici. Doufámevšak také, že pro dílo toto v budoucnoati
tak významné zvolen bude plán ten nejlepší, v němž
by zvlášť všímáno bylo i finanční stránky. Nadějeme
se proto, že slavná naše obec neodkladně vykáže po
třebný pozemek na založení větší školky, kdeby se
ibned počaly pěstovati ozdobné keře, stromy 8 jiné
rostliny, jichž by se pak postupně použilo. Bez toho
ani myslit se nedá, že by slibný podnik tento bez 6
nančních obtíží došel šťastného zakončení.

Péče o mravnost. V nedávnémčasezvlášť
mnoho psalo se o prostituci a obchodu e lidským ma
sem; za tím účelem založen ve Vídni zvláštní spolek
na potírání této otravné htígy lideké apolečnosti. Ale
v Hradci Králové péče povolaných orgánů o veřejnou
mravnost enad usnula. Aspoň sezdá, še na t. uv. Pěti
domí se dozor povolaných orgánů nevztahuje. Či snad
je tam vše dovoleno?

Dar. Vdp. kone. rada Tondl daroval Jednotě
katol. tovaryšů v Hradci Králové opětně 20 K. „Zaplat
Pán Bůh!“

Podivný mrav. Dostalose námujištění,že
naše zpráva z minulého čísla o neobvyklém přijetí

posvánky na papežskou akademii jistým zdejším far
macentem vznikla na jednostranném názora. Přijeli
jsme s aspokojením vysvětlení tohoto případu aproto
milerádi kriti u svou odvoláéváme. Kde není zlého
úmysla, nemůže býti ani soudu. — Pana assistenta
K. S. se záležitost tato vůbec netýká, jakto ze snění
správy naší bylo patrno,

Heroldovo kvartete achystalo4. t. m.
hudbymilovnéma obecenstvu našemu pravou uměleckou

houtka. Jiří Herold precisním přednesemtěškého
aganiniova koncertu přímo oslnil. Vzácná souhra

umělců přestála vítězně i nejtěžší skonšku při před
nesu ohonlostivého Dvořákova kvintetta do A-dur. Že

p. Eduard Tregler na sdaru produkce měl svým vir
tuosním doprovodem na piano lví podíl, netřeba ami
připomínati. Kéž přispějí naši umělci častými produk
cemi k nálešitému ocenění oslnivých, pestrých krás
klassických kvartet. Tuctovou přesládiou hudbou sa
lonní se leckde vkus obecenstva ocitl na ecestí; po
třebí tudít šířiti zájem proveledíla hudby komorní.
Tomuto úkolu zajisté Heroldovo kvarteto dostojí čestně.

NaSanatorium v Janských Lázních
dále přispěli: Veledůstojní pp.: Jos. Vomočil,farář na
Nové Pace 50 K, Aug. Stránský, kaplan v Trutnově
20 K, Karel Zieria, kaplan v Trutnově 30 K, Anony
mus v Trutnově 20 K, Vácisv Vaněk, kaplan v Trat
nově 20 K, Jindřich Kolář, kaplan v Nechanicích 5 K
60 hb.— Z vikariátu Jaroměřekého po 20 K vdpp.:
Josef Beran, vikář a děkan ve Dvoře Králové, Ant.
Štěpánek, děkan v Jaroměři, Ant. Kozák, děkan v Ho
loblavech, po5 K: Václav Rosecký, farář ve Žírči,
Josef Herkner, farář v Bílé Třemešné, Rad. Kůhnel,
farář v Kooléřově, po 2 K: Jan Vaníček, děkan v Jo
nefově, Jaroslav Horák, farář v Jásené, Petr Polreich,
farář v Hořmanicích, Josef Matouš, fand. v Koksu 1
K. — Drahá ubírka: Josef Kavan, farář v Záloňově
27 K 20 b, Josef Mynařík, kaplan v Černilově 13 K
00 hb, Josef Unger, farář v Kbelích 33 K 12 hb, po 18
K 60 b: Frant. Chejnoveký, farář v Sedrašicích, Fr.
Jeřábek, farář v Čibozi, Frant. Urválek, farář v Ko
houtově, Frant. Gebert, farář v Hradišti, Fr. Kadlec,
kaplan ve Dvoře Králové 6 K 80 h, Fr. Wulf, kaplan
ve Dvoře Králové 2 K 72 hb, Josef Šťastný, gymnas.
katecheta ve Dvoře Králové 6 K 80 h. Srdečné díky
vzdává a o další příspěvky prosí kapitulární Konsie
torium v Hradci Králové,

Ze Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva. Schůze užšího výboru v Hradci Král.
dne 4. dubna t. r. Přítomní: Urban, Jenšovský,
Luštinec, Andrlík, Lábue, Pochmon a Polák. —
Podpory nemocenské uděleny: Úpice: A. Štěpánský
(7 dní katar žaladko) 8 K, Ad. Hardálek (14 dní
scrophulosa) 12 K. Náchod: J. Tuček (7 dní zánět
ruky) 4 K, Anna Samková (10 dní zánět dásní) 1066
K. Rychnov a K.: Anna Vitoušová (7 dní průduškový
katar) 4 K. Ustí n. 0.: Jos. Kaufman (7 dní zánět
pohbradnice). — Přijetí členové: Kostelec n. 0.: Ste
blíkova A. III. Anna Kapuciánová II., Jindrová A.
II. Rychnov n. K.: Divišek Josef III. Náchod: Nýč
J.II Ústí n. 0.: dp. Jirásko Fr. III., dp. Sokol Vác.
IH. za členy přispívající. — Pokladní zpráva za měsíc
březen. Příjem: Členské příspěvky, zápisné, za spol

kové řády a KokoDis7 526 K 78 b. Vydání: Nemocenská podpora 231K 36 h, v nezaměstnání podpora
15 K, mimořádná podpora 13 K, stěhovací podpora
6 K, cestovné delegátům ku plenární schůzi 9 K40h
porto 8 K 16 b, za skříň 38 K, za vazbu členských
knížek 24 K 10 b, cheky, oložní lístky 44 K, kolky
12 K 60 b, tiskopisy 18 K. Uhrnem 417 K 62 h.

Župní jednota hospodářská severe
východ.Čech koná v pondělí velikonoční 13.
dubna 1908 o 1. hod. odp. v mletnostech hotelu
„Hatla“ na Pražském Předměstí u Hradce Králové
výroční valnou schůzi delegátů. Na programu jsou
volby funkcionářů, přednáška p. J. Jaroše o rak.
uher. vyrovnání atd. Nesejde-li se dostatečný počet
členů v ustamovenou doba, odbývá 8e o chudinu
později druhá schůze, která platně rozhoduje bez
ohledu na počet přítomných.

Na dobytčí trla v HradciKrál.dne 7. dubna

1903přívedeno bylo: 201 koňů, 208 krav, 22 volů,38 býků, 24 telat a 2 kozy, úhrnem 495 kasů. Příští
dobytčí trh bude dne 27. května 1905.

Krádeš. V sobota dne 4. t. m. byla nezná
mým pachatelem odcizena 5 roků zakořeněná, krásná
hračka, nacházející se na poli u silnice vedoucí od Mal
šovic k Svinarům a náležející panu Jindř. Jelínkovi.
Majitel jest ochoten vyplatiti odměnu 4 K tomu, kdo
by mu podal zprávu o pachateli.

Z Ponchova. Na Pouchověbude velkopá
teční a božíhodové kázání letos činiti ct. bohoslovec
p. Frant. Červený z Hradce Král. — Tělocvičný od
bor Sokola královébradeckého v Pouchově pořádá v
pondělí velikonoční „Pomlázkovou zábavu“ v hostinci
„Na staré“. Na programu jest jednoaktovka „Vzletem
sokolím“. O další volnou zábava pečovati budou čle
nové hradeckého Sokola. — Okrašlovací apolek pou
chovský pustil ae již horlivě do práce; upravaje chod
níky podél silnice a vysazuje stromky v novém parku
pod hřbitovem i v ulicích,

Pechvalné uzmámí. Panu Fr. Valentovi,
řídícímu učiteli v Libranticích u Černilova, dostalo
se od Nejdůstojnější kapitulární Konuistoře v Hradci
Králové pochvalného dekretu za opravdu záslužné
jeho působení jako vzorného katolického učitele. —
Vyznamenanému upřímní jeho přátelé erdečněgratulují.

Npráva severozápadní dráhy vydala
jiš loni bumánní nařízení, aby každý železniční zří
zenec bez výjimky měl každou čtvrtou neděli prázdno;
ařízencům se tak měla poskytnooti příležitost k plně
ní náboženských povinností a k žádvucimu oddechu.
Leč na některých stanicích páni přednostové na tento
rozkaz zapomněli a zřísencům zákonné prázdně ne
poskytují. Proč? Doufáme, že se stane chvalitebná
náprava.

Východočeská výstava v Pardubi
cleh 1903 potrvá od 36. července do 15. saří
Ješto z mnoha stran od pp. vystavovatelů projeveno
bylo přání, aby doba k přijímání přihlášek se pro
dlonžila, vyhovělo předsednictvo tomuto přání a ns
neslo se, Ibůtu tu do 1. května t. r. prodlouditi. —
Zemědělský odbor rydal další program a to: Odborné
výstavy Inářské, která pořádána bnde ve dnech 33. a
23. srpna 1903. Všeobecná ustanovení, platící pro vý
stavu vůbec, vztahují se i na výstavu Inářskou; při
hlášky přijímají se nejdéle do 1. srpna 1908. Před
měty, určené pro výstava, musí býti dodány nejdéle
do 18. srpna 1908. Tiskopisy k přihláškám potřebné
zašle na požádání výstavní kancelář, která také
ochotně veškeré bližší spravy podává.

Sv. Misnie. Ve farním chrámu Páně Nejev.
Trojice Boší v Hor. Štěpanicích u Jilemnice konati

budou vdpp. missionáři Otcové Jesnité svaté miesle
ed L neděle Velikonoci do II. neděle po Velikonoci
t j. od 10. do26. dubna b. r.

Z Jareměře. Svátky velikonočníslibují u
náe státi se i svátky uměleckými a svátky projevů
slovanské vzájemnosti. Vzácný ruský, paní Gor
lenko-Dolina, primaltistka carské opery petrohradské,
s přítelkyní avojí paní Michajlovou, primadonnon téše
opery a pianistka naše slečna Nedbalora zavítají k
nám, aby ve dvoraně Sokolského domu nejen rozhla
holily se písní raoskou a českou, prohřátou uménim
po oslém osvětě ulaveným, nýbrš puznaly i bodrost,
umělecký zájem a vřelost našeho venkova k příbuzným
umělkyním slovanským, jež s energií a nadšením
opravdovým propagují slovanské a české pleně po
všech jevištích europských. — Velikonoční pondělí,
kdy o 5. hod. odpolední počíná u nás velký ruský
koucert, bade pro Jaroměř a širé okolí dnem slavným.
— Město naše jistě přičiní we všemožné, aby povyt
slovatným ruském hostům učinilo co nejpříjemnéjším.
Lístky ko koncertu možno si předem zamlaviti (téš
písemač) u pana JUDra. Arnošta Kaliny v Jaroměři.
— Spojení s vlaky na všechny strany je výhodné. —
Přiblašky k večernímu banketu po koncertě v So
kolském domě přijímá bratr Václav Hejna, hostinský
v Jaroměři. — Restanraci ve dvoraně má p. Jindřich
Býdi. — Celý český severovýchod učimá si na pon
dělí velikonoční heslem: Vzhůru do Jaroměře na koncert
pí. Gorlenko-Doliny; 14. t. m. je koncert v Pardubicích.

Středolabský komaitét konaldne 5. t.
m. ve Dvoře Králové za velkého účastenství odborných
a interesoraných kruhů výroční valnou bromadu.
Vládu zastoporal místodrš. rada J. Filip, dále pří
tomni poslancové V. Formanek, J. Jaroš, H. Nrdínko,
a j. Scbůzi zabájil vřelým uvítáním všech přítomných
předseda Suředolabského komitéta p. JUDr. Fr. Ulrich,
zemský poslanec a starosta král. věn. města Hradce
Králové. Předseda JUDr. Ulrich přednesl věcnou a
zajímavou zpráva předsednictva, v níž rozvinul obras
nynějšího stava otázky aplavnéní českých řek, zvláště
středního Labe, vystihl podrobně veškery důležité
atránky tohoho kolosálního projektu a naznačil sře
telnými liniemi přístí činnust komitétu. Dovodil, še
zvýšená subvence z 20,600.000 K na 38,947.368 K
nikterak ješt se nesrovnává a potřebami a hospodář
ským významem obyvatelstva kraje atředolabského,
Na konec pojednává věcně o uplavnění Labe od Ja
roměře do Dvora Králové. Zpráva předsednictva, jakož
i obšírná, jednatelem p. V. Vaňou přednesená zpráva
jednatelská, dále zpráva pokladní byly uchvaleny.
Slovo udéleno pak poslanci Jarošovi, jenž dovozuje
nutnost uplavnéní Labe od Dvora králové, což jest
beze spora významné pro celý projekt, neboť králové
dvorská krajina oplývá dobrým stavebním kamenem,
kteróbo by 8e motblo pro celou atředolabskou stavbu
lacině a výhodně po oplavnění trati Dvůr Králové
Jaroměř použiti. Fřijat pak návrh udůvodněný místo
předsedou Karlíkem: 1) C. k. řiditeletví pro stavbu
vodních cest se Vyzývá za vypsání ceny na jez sta
vidlový, při kterém by se dala použiti vodní síla., 2)
Výbor opatří ai potřebná data v příčině konsamu
vodní síly na zdržích. 3) Výbor bade subrencemi
podporovati vypsání cen na nejlepší projekty, řešící
otázka využitkování vodní aíly při téch sdrších,
které se nejdříve mají stavěti a kde se pro tato
otásku bude jeviti činný zájem. Na to byla schůze
doslovem předsedy p. dr. Fr. Ujricha skončena,

Z České Třebové. (Nedostatekkněší).Vy
stoupení bývalých kapianů ústeckých z církve kato
hcké pociťujeme nejvíce u nás. Jeou totiž ve farnosti
česko-třebovské pro 12.000 duší toliko dva kněží, což
u porovnání s jinými farnostmi, kde třeba ani ne pro
3 tisíce duší jsou také dva kněží, jest opravdu až moc
málo. Při tom sluší uvážiti, že ve farnosti jest filiální
kostel ve Skuhrové přes hodinu cesty vzdálený, kamů
každou neděli jezdí jeden kněz na celé dopoledne, tak
že všdy v neděli dopoledne zůstane doma kněz jeden,
který slouží dvě mše ev. a při jedné má kázání. Mno
ho li času ma zbývá na zpovídání věřících a jinou
práci, může si každý vypočítati. Upřímní věřící tešce
nesou, že třetího kněze dostanou teprve tehdy, aš
budou noví vysvěcení; nezchází ovšem i všelijakých
řečí, proč se tak děje. Není ee věsk také duviti, še
se všelicos v rozhorlení řekne. Příklad: Na kvétnoa
neděli odpoledne konal se pohřeb, který ustanoven na
3%, hod. Ale pro nával práce ue křty a zaopatřoráním
nemocného zdršel se pohřeb skoro ocelou hodinu, což
by se rozhodně nestalo, kdyby byli knéši tři; lidé by
pak neměli příčiny k pomiavám a řečem utrhačným.
A že i jiné důležité práce se zdržují, myslím, že s
předcházejícího je jasné. Dokud neustane nepřátelské
vystapování prot: stavu kněfukému, dotud asi sotva
odstraněn bude nedustatek kněží.

Z Ch -Itle. Dne 6. dubna konala se valná
hromada odbočky Věsodborového sdružení křesť. děl
nictva. Pan Urban zHradce Kr. zahájil ve 4 hod. odp.
schůzi stračným proslovem. Za předsedu schůze zvolen p.
J. Bednář. Pan Urban vo své přednášce pojednal o účelu
spolku, o poměrech dělnictva, o sakládání nových
odborových křesť. spolků, o programu všeodb. sdru
žení, o domábání se všeobecného nemocenského poji
šťování. Zmínil se téš o nezaměstnanosti dělnictva,
o starobním a invalidním pojišťování, o poměrech
dělnictva v továrnách atd. Důstojný p. farář objasňuje
pvměry zdejší, navrhuje odebírání případných časopisů
a poukazuje na svoa koihovna, která jest spolku
k disposici. Volba provedena aklamací a svolení pp.:
předuedou Bednář, pokladníkem vdp. farář Vykoukal,
mistopředvedou ©Palpán, revisory účtů Horáček a
Dvořak, sapisovatelem Kutil a přísedícím Severin.
Podotknouti sluší, de zdejší.úřednicvo, ntelige nce
vůbec v soukromí i ve veřejnosti laskavě chová se
k dělnictva.

Z Úpice. Dne 25. března konal náš politický
klub křest.- sociální veřejnou schůzi, do níš ae do
atavilo téměř více národních socialistů neš našinců
a v níž mlavil předseda politického klubu podkrko
nošského dp. Jos. Kousal, farář s Mříčné, o politické
etoaci. Po promyšlené, hodinu trvající řečí, byly na
programupolitické dotasy, avšak nikdo se přestroj
násobné vysvání nepřihlásil. Dotaz národního socia



Mety o stanoviska klubu k všeobecnému blasovacímu
právu zsodpovědělřečník k epokojenosti tazatele; jest
také rovné hlasovací právo otázkou, ješ nejméně
jednotlivé sociální strany od sebe dělí, zvlášť při
snává-li se politickýklub křesťansko-sociélní k směru
demokratickému jsko u nás.

Školská hlídka.
(s) Práce na poli školském jest tolik, že upří

mnéma příteli školství jest líto, co stránek vyplýtvá
ee v pokrokových livtech učitelských na zbytečný boj
proti „klerikaliema“. Význam slova toho objasněn jiš
s mnobých stran a gádoncno jest, aby jič jednou
listy naše vychovratelské, vkládajíce pod slovo kleri
kalism savržitelné sneušití náboženství ve prospěch
jakési moci politické, neušívaly slova toho tam, kde
ideální zájem náboženský povanáší se nad všeliké
obledy světské. Mnobo by se vyjasnilo, pojmy arčitěji
by se vybranily a smírnil by se boj, který výstřední
fanatikové rozplameňují, aniš by hleděli ku žalostným
koncům, k politování hodným důsledkům na výchova
cslých generací.

Zajímavý jest list českého učitele (ve „Vycho
vatelských Listech“), v němž líčí poměr učitelstva
k náboženství v pruském a rakouském Slezsko, Píše:
„V Prosku, pokud mi známo, ode dávna vynčají
učitelé světátí náboženství spolu s duchovenetvom a
to tím spůsobem, že učitelé uvětší očí biblické děje
pravě, vyvozajíce z ní nábožensko-mravní a sethické
zásady, zatím duchovenstvo obírá se specielně kate
chismem a Jitargií. Jelikož pro obojí vyučování sta
noveno po 2 hodinách týdně a práce učitelova tvoří
jistý podklad k oné katechety, dlažno uznati, že
nábošenské vyučování ve školách pruských je pro
hloubenější neš ve školách rakouských, jakoš pak
$ poměr učitele ke knění přátelštější. Pruské učí
telstvo (a už i občanstvo) spatřuje ve výstředním
boji radikálně pokrokového učitelstva rakouského
s duchovenstvemněco „divokého“ — Dále pak mluvě
o přátelské součinnosti učitele a kněze praví: „Vždyť
jsou to dvě duše pracající upolečně na jedné líše
osvěty, jichšto auforifa v lidu je tak spolu spří
sněna, tak vzájemně na eobě odvisla, še nelse jednu
smičili, aniš by druhá sároveň neutrpěla. Společná
tato harmonie věak mezi knězem a ačitelem vylučuje
stávající dosud předsudkystavovské, všechnu stavovskou
nevraživost, nedůtklivost a nedůvěru. Nesmí nás dě
lití šat, jako snak růsností stavu, ale musíme
vsájemně hleduti cenu člověka v jeho povase a
usavírati přátelství na posnání srdcí a duší sobě
příbuzných, sa týmě šlechelným a velikým cílem
kivota společně jdoucích *

Pro učitele nábožensky cítícího jest potěšitelným
úkazem, že právě v době, kdy mezi některými vretvami
radikálně-pokrokovými šíří ae až k fanatismu stup
ňovaná nenávist proti jvšemn, co nese na sobě znak
katolického náboženství, vyskytují se mezi opravdovou
intelligencí učitelstva, kněžstva ano již nyní i ob
Čanstva vážné hlasy volající po zastavení se na
ploše nachýlené.

Ku shodě kněžetra s učitelstvem píše „Nový
Život“ : „Pro zdárnou výchovu národa je velmi důle

žito, aby učitel a kněz působili svorně, aby jeden ne
rušil, co druhý staví. Království proti sobě rozdělené
spustne. Proto velice záslužnou akci začaly „Selské
Listy“ v Olomonci otiskováním článků z obou stran,
v nichž jedná se o dohoda. Ve výchově má hlavní
slovo strana třetí, rodiče, a jejich jménem mluví
snámý rolník publicista p. Tomáš Dofek, přítel
Strossmajerův. Učiteli, který poukazoje na jisté pře
hmaty v životě církevním, které prý učinily smír vědy
a intelligence s vírou nemožným, odpovídá p. Dofek
mimo jiné:

„My víme, žei mezi vlastenci jest mnoho char
latánů á přec ctíme vlastence i ideu vlasteneckou; my
víme, že i v idei národní dosti farizeů a přes to vá
žíme si buditelů národa a ctíme idea národnostní;
my víme, že jménem zájmů vlasteneckých tisíce povah
šlechetných na bojišti a na lešení zabynulv, že jmé
nem zájmů národa vlastní národ vyssáván a jiní ná
rodové potlačování a hubení jsou; my víme, že pro
střednictvím právních zákonů tisfckráte bylo právo
potlačeno a bezpráví a nadpráví k moci přivedeny;
my víme, še charlatáni vědy mnoho sločinů spá
chali a še samé vědy k největším zločinům smeu
šíváno bývá, my víme, še jménem kultury celé
semě a celí národové dnes jako dříve bývají pře
padávání, hubení a vyssáváni a přec — kdo by
s těchto nepopíratelných historických fakt vyvoditi
chtěl,ševlastenectví,cit národní,citprávní, vědaakul
tura stratily proto své oprávněnosto ve vývoji a vy
šlechtění lidstva, aneb dle logiky pana učitele — že
učitelutvo jako vychovatelé ditsk nemohou stotožniti
a sjednotiti se ve své úloze vychovatelské s hlasateli
vlastenectví, národnosti, zákonodáratví, vědy a kultury
— právě jako nemohou se ajedootiti 6 hlasateli víry
v Boha a z ní plynoucí nábošeaské mravouky, —
ješto všech těchto ideí v histori lidské — zločinná
ruka k zločinůmpoužila l“ —

„ „Tohofakta dnes jiš popříti nelze, že fanatický
boj jisté části protinabožensky smýšlejícího učitelstva
snevhucuje se i liberálnéjším bollegům, poněvač bo
jujíce zu své osamotnění a za rovnocenné postavení
učitele s knězem ve škole, nemínili hnáti věc do

krajností, v jakých se nyní ocitla zásluhou oěptenýchjednotlivců. Každý nepředpojatý uzná, že nábožensko
ethická součinnost učitele s kněsem jest nutným po
stulatem sdárné výchovy a kdo má trochu svědomí,
také se dle tobo zařídí — a těch jest většina. Slavný
dějepisec francouzský Oaizot avědčí: „Nic není více
Šádoucího, nic potřebnějšího, nešli svorné působení
„kněse a učitele — avornost tato již sa nějakou oběť
stojí. Dále jest to zajisté čestný úkol učitele, upov
Řovati v duši děcka víra v Boží Prozřetelnost!“ —

Horlivou činnost rosvinuje učitelstvo moravské,
„soustředěné v katolickém spolku českého učitelstva.

Ve echůsi, konané v měsíci února, učinilo (dle spávy
„Hlídky“) tři důležitá usnesení. Předně rozhodlo se,

že propracuje a veřejnosti předloší podrobný programsvůj vychovatelský, mravní a sociální, jakož i přesně
vytkne poměr k učiteletva směrů jiných. Dále usne
seno pořádati unoversijní eziemse. Letos má býti
kure národohbospodářeký. A konečné předloší spolek
sněmu semskému požadavky učitelstva -saopatření
Imnotného se týkající. —

V posledním čísle „Vychovatelských Listů“ vy
bízí pan M. Kadičák kollegy, aby ujeli se vedení a
organisace feriálních osad. Odporačuje sdružování
křesťanských žen a dívek ku sakládání a vydršování
feriálních osad dětských. —

Takovéto činnosti čest! Místo resolucí papírových
skutky. To dnes platí! —

Různé zprávy.
Příčiny hmotné bídy. ZItaliese vystě

hovalo r. 1901 do Ameriky 136.000 lidí; roku násle
dujícího stoupl počet vystěhovalců jiš ne 178.000.
Jistě jest to počet obrovský; z toho je vidět, jak
bídně se vede lidu italskému pod komandem liberál
ních a zednářských státníků. Z žádného státu evrop
ského tolik lidí pro hmotnou bídu do Ameriky se nestě
buje, jako právě z Italie. Rakousko-Uhersko zavjímá
v příčině vystěbovatelatví po Italii místo prvé, Odtud
odjelo přes oceán r. 1903 vystěhovalců 113.000 8 r.
minulého již 172000; a z těchto vystěhovalců bylo
nejvíce Slováků (21:6%,)a pak Poláků (175%). Ztoho
zas je patrno, že we dělnickému lida nejhůř vede
v našem státě tam, kde hrají židé prim. Uhry a Halič
jsou rájem pro šidy, ale neblahým místem pro pra
covný lid slovanský. Židé všude mezi lidem šíří osvětu
a blahobyt kořalnami v takové míře, že na konec
nezbývá jiného, než aby si ošebračení lidé hledali
chleba jinde. Až se společnému úsilí realistů a soci
álních demokratů podaří u nás překřičeti varovné
hlasy katolíků s utvrditi nadvládu židovatva, začne
u nás takové stěhování jako v Ubrách a v Haliči.

Řeč hejtmamova. Pařížskélisty uveřejňají
doslovné znění řeči, kterou měl hejtman Poirrier 104.
pěšího pluku bu svým vojákům a kterou si chtěl
bejtman dáti vytisknouti. Co Poirrier svým vojákům
řekl, přesahuje všechno, co dosud nacionalističtí dů
stojníci před frontou pověděli. Poirrier řekl vojínům:
„Vojáci! Ptám se vás, proč bych měl poslouchati
zákonů, které utvořili darebáci, kteří námi vládnou!
Proč mám platiti daně a prolíti svou krev, protože
se o tom rozhodli politikové, kterými opovrhuji a
kterých bych nenposlechi, kdybych nečetl v bibli, že
každá vrchnost Bohem jest ustanovena.“ ©Hejtman
Poirrier rozebíral pak podrobně heslo republiky:
„rovnost, volnost, bratratví“ a řekl: „Heslo „volnost,
rovnost, bratrství“ jest veliký podvod. Jsou mezi
vámi dva, kteří by si byli rovni? Republikánská
rovnost — poznáte ji, jak by vás trestali, kdybyste
presidentu republiky narasili cylindr a když byste
dělníkoví narazili klobonk. Jest možné bratratví mezi
lidmi, když ani vlastní bratří bratraky spolu nejed
nají? A jaká jest volnost v tomto státě, kde bezbranné
jeptišky ze škol vybánějí násilím — nechci a nemu
sím ani podrobněji vykládati.“ Hejtman Poirrier byl
za svoa řeč k vojákům volán k zodpovídání a odsou
zen. „Mačeníkem mezi důstojníky“ jmenují nyní Po
irriera nacionalistické listy pařížské,

Koartusláni ve Frameli. Obecnízastupi
telstva, obchodnická společenstva, dělnické epolky, ob
chodní komory a j. žádaly vládu francouzskou, aby
řád kartusiánský zrušen nebyl; neboť s ním bade
zničen blahobyt celého okolí. Kartusiáné živili velmi
mnoho dělnických rodin na svých průmyslových pod
nicích, do kraje toho putovalo velmi mnoho cizinců,
kteří chtěli epatřití památný klášter ten; pro navětě
vovatele ty, jichž bylo ročně přes 100.000, byla tam
zřízena zvláštní dráha, pak i povozy mnoho vydělaly.
Dělníci, kteří v závodech pracovali, měli ve stáří roční
pense 400—600 franků, které pozbodou. Také vinaři
ua Midi nařikají; Kartasiáné jim odkonpili ročně přes
100.000 hektolitrů vína na různé essence. Také děl
níci ve eklárnách dostavili se k poslanci isórskému a
upozorňovali, že i průmysl sklářský velmi utrpí; asi
180 dělníků bude pak bez práce. Sněmovna Kartu
siány grašila přec.

Malý kostel ma venkově přejeci bez
platně vymalovati ak. malíř K. Vaněk na Smíchově,
poste rest.

Nový tiskový bojovník. Naprotirůsným
protináboženským listům a jich potírání všeho kře
sťanského staví se nový katol. list „Meč“, řízený
známým pracovníkem, redaktorem V. Myalivcem. „Meč“
vychází každý čtvrtek a jednotlivé číslo stojí 1 kr.
Obsah prvého, právě vyšlého čísla, jest bohatý, časový
a lidu přístupný. Aby mohlo i na venkn býti číslo
za krejcar (2 hal.), jest třeba vždy v místé aspoň

nejméně 10 odběratelův získati. Na deset v en jestIletně
2 kl. 80 kr. Při zásilce menšího počta výtisků nešli
10 nutno účtovati číslo za 2 kr. (4 h). Číslona
ukáska sdarma. „Meč“, Praha 300-1. Doporučajeme.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu poděbradského darovali:

60 K p. Monsg. Klein, apošt. protonotář v Či
něvmí< 2.22 ee 60K.

40 K p. vikář Požout v Sadské. . . 40 K.
38 K p. farář Chaloupka v Chlebích . 36 K.
10 K p. kaplan Kaska v Chlebích . 10 K.
7 K p. farář Petřík v Kovanicích „7K.
6 K p. admin. Kabrbel, p. kaplan Drašner, p.

katech. Šrámek v Poděbradech. . . . . 16 K.
4 K p. farář Bonavrentora v Libici, p. kaplanDoffekvČiněví.. -< 2.2.2. BK
3 K p. farář Dvořáček v Kostelní Lhotě ©8 K.
2 K p. farář Pátek ve Vrbici, p. adm. Kalina

v Oemyslovicích, p. kaplan Šťastný v Sadské, p. kat.
Eadrle v Sadské, p. kaplan Ciner ve Vrbicí 10 K.

Celkem191K.

Z vikariátu némeckobrodského darovali:

30 K p. prof.Nenmann v Něm. Brodě © 20 K.
10 K p. katecheta Formen v Chotěboři 10 K.
5 K p. farář Lašťovička v Chotěboři, p. farářBřízavHabrech.. . . - -< - -+ + 10K.
4 K p. far. Oliva, p far. Uhlíř ve Skuhrově8 K.
3 K p. farář Stejskal ve Sv. Kříži. . . 3 K.
3 K p. kaplan Rauch a p. katecheta Oliva

v Německém Brodě, p. farář Janáček a p. kaplan
Bychter v Pobleda, p. farář Rami v Bělé, p. farář
Kořínek v Lačici, p. farář Sova v Uhelné Příbrami,
p. ka lan Lebdaška v Chotěboři, p. farát rytíř Holej
šovskýze Slavětína v Modletíně, p. farář Vlčekv Nové
Wai22 20K.

1 K p. kaplan Taček v Pohledu 1 K.
Celkem 72 M,

dřívějších 3049 K 20h

Pokračování). úbrnem 8312 K ZU b,

Všeodbor, sdružení křesť.dělnictva
laskavě věnovali P. T. pp. a vdpp.: 60 h J. Macoun,
administ. v Libani, farní úřad v Seči, 66 h Josef
Kořínek, farář v Lučici; po 1 K: Fr. Urválek, farář
v Kohoutově, Ant. Drahozal v Hampolci, V. Kudrna,
děkan v Bělé, A. Javorský, katecheta v Hořovicích,
V. Dědek, spirituál v Čes. Skalici, Aug. Novák, farář
v Dobřenicích, Fr, Zrzavecký, kaplan v Morašicích,
Štěpina Fr., rolník v Roztěží, Leop. Mazáč, probošt
v jPoděbradech, Jan Tichý, děkan v Ostružně, Al.
Kolář, em. farář ve Vepřku, J. Rejzek, děkan v Nym
burce, P. V. Oliva, em. farář v N. Brodě, Al. Kavan,
farář v Poniklé, Jandík, hajný ve Zhoři, Tom. Kont
ník, kaplan ve Zbraslavicích, Fr. Klas, děkan v Ko
šicích, Fr. Kerner, kanovník v Hradci Král., Kollej To
varyčetva Ježíšova v Hradci Král., V. Kotrch, probošt
v Roudnici, farní úřad v Markvarticích, J. Petr, farář
v Třeboníně,Al. Filip, farář ve Stítné, J. Kočvara, kaplan
v Dabenci, Em. Balcar, katecheta v Přelouči; po 1 K
10 b J. K. Vaníček, děkan v Josefově, J. Procházka,
katecheta v Červ. Kostelci. 1 K 20 h: J. Holzmann,
kaplan ve Vejvanovicích; po 2 K: Dr. Jan Soukup,
kanovník v Hradci Králové, B. F, v Hradci Král., J.
Tvrdý. farář ve V. Řeťové, Fr. Horáček, farář v Ba
níně, Fr. Kraus, děkan ve Zlonicích, V. Šitina, koop.
v Hronově, Vince.Tittl, farář ve Zdicích, Jos. Moravec,
koop. v Bystrém u Nov. Města, Josef Kašpar, kaplan
v Král. Městci, Josef Ruml, dach. správce v Praze —
JI., Em. Kapoun, farář v Jenšovicích, P. B. Holub,
farář v Metličanech, Fr. Vohnout, farář ve Žlunicích,
Ant. Zikeš, kněz v Nov. Městě n. Met., Ant. Sokol
v Hlinska, Ant. Rypka, farář na odpoč. v Litomyšli,
P. Richard Randák, kvardián v Opočně, Štěpán Dvořák,
děkan ve Skutči, Josef Závodní, vojen. farář v Inns
bruku, J. V. Dlouhý, ředitel měšť. školy v Dobrušce,
Aot Sindelář, farář v Potštýně, Fr. Zeman, kaplan
ve Švihově, Jan Janáček, farář v Říčce, Polit. klab
křesť. soc. v Kněžicích, V. Kleprlík, vikář v Rychnově
n. K., ndp. Ferd. Kalons, biskup, Fr. Kašťák, farář
v Sobčicích, Voj. |Kameš, děkan v Ledči, Komárek,
klempíř v Hradci Král., 2 K 44 h Mat. Proisl v Praze,
2 K 60 h: Josef Sládek, farář ve Svojšicích, Jan
Šembera, děkan v M. Svatoňovicích; po 3 K: Václav
Vaněk, kaplan v Tratnově, Josef Dejl, em. farářv Ja
bloném n. Orl, Fr. Červenka, barvíř v Pardubicích,
V. Lankaš, deficient ve Vel. Lukově, Frant. Němeček,
rolník v Černilově, Em. Maule, katecheta v Michli,
Petr Slavík, farář v Něm. Braenici, Joa. Tichý, farář
v Lipalticích, Fr. Vogal, farář ve Forsta; po 4 K:
Ant. Žák, c. k professor v Rychnově n. Kněž, Stan.
Bambaa,praefektv Příbrami,Fr. Bočička,farářv Bo
hárně, Josef Tama, tov. mistr. ve St. Pace, Dr. Jan
L. Sýkora, c. k. univer. profes. v Praze; po 5 K: P.
Berth. Hejhal, převor ve Vrcblabí, Božena Bobkova
v Brandýse n. Orl., P. Al. Majer, převor řádu av.
Aug. ve Lnářích, V. A. Fišera, statkář v M. Barchově;
5 K 25 h [v. Markošek, vikarij. Maribor, 10 K alav.
důchodenský úřad braběte z Kolovrat v Rychnově n.
Kn. 16 K 60 h Jan Křivohlávek, děkan v Jablonném
p. Orl. — Všem dárcům srdečné „Zaplaťt Bůh!“ O
další dary prosí představenstvo Všeodbor. sdružení
v Hradci Králové.

"Tržní zprávy.
V HBradoi Králové, dne 4. dubna 1903. 1hi.

pšenice K 11:00—1260, šita K 939—1009, ječmene
K 7 50—860, ovsaK 6-40—690, prosa K 0*00—00'00,
vikve K 960—1100, hrachu K 16:00—2200, čočky
K —-00———, jahel K 10-—, krap K 16 00“—24'00,
bramborů K 240 —2'80, jetelového semene raekého
K —00——©, jetelového semene červen. K 0000
—00 00, máku K 30:00—31-50, Iněného semene K 18:00
—24—, 100 kg. žit. otrab K 11-—,pšenič, otrab K 1050,
1 kg. másla K 240—2'73, 1 kg. sádla vepřového K
192—200, tvarohu k 0-28—0-86, 1 vejce 4 h. Jedna
kopa okurek K 0-00—0'00, jeden hl. cibole K
3 00—3 80, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00 -2*40,
1 kopa zelí 0-00—0:00 K, 1 pytel mrkve 4:00—2'60,
1 hl. švostek K0"00 —000, 1kopa petržele K 0:00—000,
1 kopa celere K 1:00—6'00, 1 hl. jablek 4:60—10'00,

Listárna redakoe.
Wo Chlumce m. C. Skutečněse divíme, de

někteří lidé považují za pisatele zprávy v 18. čísle
Obnovy dp. Kyselu. Ten pán sice Obnova předplácí
dosud, ale ode dvou let není s redakcí v žádném
styku. Že ma odpadla po známé aféře všecka chuť
k dopisování, pochopí enadno každý. Litujeme, že se
týž pán činí neprávem zodpovědným za dopisy jiných;
proto však přece jiš v zájmu čtenářstva budeme uve
řejňovati dále správy z Chlamecka, jež vám jsou za
stlány nikoliv od dp. Kysely, ale od dvou zcela jiných
dopisovatelův.



Z pochvalných přípisů
— zaslaných —

panu R, Šamburkovi v Plzní
Velectěný Pane! Děkoji Vám za rychlé vy

řízení mé zakázky a jsem se zaslanými kolary,
biretem a náprsenkami zcela spokojen.

Mnoho zdaru přeje
Josef Hovorka, kaplan.

Netolice, 22./4. 1901.

Zboží Vámi mnězaslané mě co nejlépe uspo
kojilo a budu i na dále Vaším stálým odběratelem.
K zakázce račte ještě přiložiti jedny ruské pře
zůvky 29 cm. S úctou

Josef Mayer, bohoslovec.
Litoměřice, 7/12. 1901.

Založeno roku 1810.hu ==
Nejstarší katolický český velkozávod)

JOSE NEOKUDLÁ,
ec. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prapsrů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemskýchvzorůspracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož sboší po letošní inventuřa výhodného ná
kupu z doby paříáské výstavy a všelikých novotin v cenách

značně sníženo bylo, doporučuji se ku svédomité a rychléobsluze.

= o — m Ba

O reelnosti závodu ovědčí mnoho tisic

i

odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko,
Adresování vždy doslovné se v; prošuje.bb

Veledůstojný Pane!

Račte ai dopsati 0 ilustrovaný ————————

CENNÍKPAMÁTEK t
české katolické firmy

EM. WERNER, devotionalie,
Brno (Morava)

a při potřebě shledáte, že koupíte levněji než "jj
všude jinde.

a

Práci hledají: 3 zámečníci, jeden topič a 3
tkalci. - Kdo by věděl o uprázdněném místé, nechť
to oznámíJos. Polákoví, tajemníkoviVšeodbo
rového sdružení v Hradci Králové, Adalbertinum.

E monepo
ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Vegétal
francouzský likér z bylin. i

CRÉME CORDIAL, ýfrancouzský vinný likér.

MANDARIN. ý

K dostání ve všech lepších obchodech ýs lahůdkami a v podobných obchodech.V.p :
K d bě Boží hroby " souhlasné0 vr Ň v reliefu řeza

KŘÍŽOVÉ CESTY „24 neb

velikonoční šení“,suchy,oltářea veškerá kostelní zařízení doporfěnje uctivě

slohem kostelů

Da první sv, přijimání a zpověď

Bursa práce v Hradci Králové,

Továrna nu 1 nejjemnějšílikéry.3

Puně Crémes.

Morvario r kar
bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 618-VII. Sklad Karlova ul. č. 40,
v domě Sv. Vá-lavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko- Uhersku.

Prvni česká továrna

PATRIA

ZÁKONNĚ dýmek

PATRIA
GaF Cenniky zdarma a franko. "af |

Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

Oznámení. |
Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému

duchovenetvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradoil Králové

fillální sklad
své vlastní výroby

k t | íh „w" „ |ostelninho naciní,
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti 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 apasíř v Chrudimi.

E)
X

ZES97

ZPS

vyhovnojící.

vyznamenán.

modernějšímpoža

Cennikyzdarma.

davhům

7krátprvnímicenamijhOknachrámovákaždé

thoslohuaprovedení|;
|cezaručenímprácenej

chrámovýchokem.

Uměleckýústavpromalbunasklo.

W

A
9 B.Skarda,Brno.

ZEHEBBO2
Ze

SS

ZBPSBO

NÉ

a

ADALBERTINUM.

a Ále //

Obrázky "©
k sv. přijímání
ve velkém výběru 1za nást výhodných podmínek

Karel Šimef v Č. Budějovicích.
emp- Vsorky jsou na pošédání k disposici. -jj

Malinský křeně
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.

U30006x363
= Založenor. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobnóhů
se stříbru, bronsu u jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výrobu umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřiditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlaceut a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou ge již avěcené se stvrzením cho biskupské Mi
losti. Starý závod moj může ae vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků u odporučuje se tedy ksa
koupení a opravé kalíchů, monstraucí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lump luveren. lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikalu, | schránek na Nejevě

tější. patenek nutí. vu uejvíce.

Vždy 50 žiněných matraci
na skladé.

We
Za čisté plnění žiněmi se ruči.

©00+000G000ocDo+G+0©r0000

Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

Cenniky zdarma a franko.
+Oo+0o+O0000+0o

©o+0++0+



F. FUÚCGITER,
dodavatel c. k. vojen. unif. ústavu.

Hlami zárod: HORA KUTNÁ, Fiiálka: HRADEC KRÁLOVÉ,
proti Vlašskému dvozu. vedle Grand-Hotelu.

Přijímá veškeré práce do oboru jeho spadající,
které ve vlastních dílnách jen ručně zhoto
vuje a ručí za elegantní provedení 1 trvan- R
livost svých výrobků za ceny levné.

Nejtrvanlivější kůže jsou Oscaria a Ševro,

cídíme-lije krémemnebjemnýmolejem. = « y $$

K L
OOOOCOODOO000 Lloueve 7 =

Uměleckyzávod 8 CS
JaroslavaDoležala M

ve Všestarech u Hradce Král, €D-AD- © MALBURGASYNSMIŘIC

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"i

SMB“Boží hroby, "i
PRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy +vatých a pod.

-VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodnébo zvaku « důkladného provedení,8 prak
tickým zařízením bracích stolků doporučuje (i bar
monia) sl. farním a patronátním úřadůmmajitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí. 8
OOOO00000

Delikonoční svíce,

paschály a triangle
doporučuje

P. T. veledůstojnému duchovenstvu v jakosti nej
„ | lepší sa ceny velmi levné

Jos. Pilnáček Hradci Král.
c. a k. dvorní dodavatel,

ORE* továrna na svíčky voskové a jiné.

KGPIGOICOI0CSI 0GHIGHIGSIX
© Do Hradce Králové a okolí

Nejrětší královéhradecký

sklad nejmodernějších 4

Vídeňských
klobouků ©

Ů od známé české firmy Jan Rozhon |
ve Vídni

— nachází se u —

PŘ. BERAN
v Hradci Králové,

na Svatojanském náměstí č. 170.

Velký výběr s ceny nejlevnější.
KESIGOIGVI0CBIGPIGSIGBIX

NOVOTINÝ
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Vzorné zařízené

Díků vzdání. | slatinnélázněVELIGHOVKYVeledůstojnému Pánu,
u Jaroměře v Čechách.

Dru. bohosloví a professeru pastoralky v Hradci Král. p OD- Překvapujícíúčinkyléčivé.-ZB
J k Fůvabná lesnatá kraji Osvědčený lázeňský
p Jiš po tři léta konal Jste, Veledůst. Pane, s pravou apoštolskouhorlivostívnašem * va KEM Thraja Pax v « ný hy

chrámu P. důkladná a nadšená postní kázání, nešetře námahy aniž dbaje nepohody časové.

A protož nevěda jinak s farníky svými, kteříž tak rádi slovůmVaším naslouchají, nezištné Pohodlnéspjení“ o diyřikrétdenně:
obětovnosti Vaší se odvděčiti, vyslovuji Vám tuto jménem milých přifařenců s hloubí duše £ Výtečnárestaurace o rogií. —Ceny mírné!

upřímný náš dík krátkým slovem: „Zaplať Pán Bůh Sám“ Obšírnéprospektyzasíláspráva lázní zdarma.

Dáno NA POUCHOVĚ u Hradce Králové, v pondělí po neděli květné, I. P. 1903. ———Dvokrát týdněkoncert. ——

Karel C. Kotrbelec,

9473707

NEE mn: m i Založenor.1800,
mmm Pro důst. farní úřady. —— E Nejstaršízávodkamenický|

Výkazy dotačních nadací při farním obročí Zdenka Ježkadostati lze 1 arch za 6 haléřů
v Biskupské knihtiskárně v Hradoi EKrálové. wHradciKrálové

Odborný Vadělanýřemeslníkooo m

obchod kávou. za jakékolimístolepšíhosluhy;| lodyhučerČl védaké.
kterýpovícerokůzastávámístodomovníka,prosí| hotových pomníků.

a 9 Bob v Provádí stavby rodinných hrobek a
veškeré práce hřbitovní solidně a levně.

Velectěnému duchovenstva doporačaoji svůjkřestanský : :
obchod kávou; zvláště činím ctěné duchovenstvo po- . Vysvědčení zachovalosti I. třídy, stáří 40 roků. l

PM snamonitépočin oračsné“čeahyHelen 1 kavé nabídky pod značkou „Věrnost“ | i
Maje dlouholeté působení v odboru tom,sestavil jsem poste restante Hradec Králové. ' .
druhy osvědčené, čisté, tak že mohu, pokud se chuti
a levnosti týče, s každou soutěží konkarovati. —

Není třeba již kupovali kávu z T4rstu v v

o firemcizích,ba i námněkdydostnepřátelských. Každé hospodyncečte, prosím,učiniti sebe menší zkoušku, abyste : P.
ojakosti přesvědčili; 5ti kilovébalíčkyzasílají6 franco. možno blahopřáti, které s ohledem na zdraví, úsporu

Doporačujizvláště tyto tři druhy: M a lahodnost Kathrainerovy aladové kávy užívá.

1balíček é kg. kávy zelené „C“ specialita K 16:— Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouse

1.07 6: 3 Hité G : : 1 »áladovoukávu«, nýbrš výslovně všdy == KathTato káva prašená jest smča nejlepších druhů; remerovu == sladovou kávu Kneippovu žádati a to
zývám ji „Královskásměa“.

Děkoji za příseň,která mi byla až dosud od ctěného
duchovenstva věnována v naději, že račte i na dále

ušívati mých služeb.

F. K. CHVOJKA,
obchodkávou a vlastní pražírna

Nový Bydžov.

ZEXKPRPXEXPKPXPKX.
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

uměleckýzávod žSos. Slieslica *
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
ws-kazatelen, ž

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od- 4
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť "
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání poruce. Roz

+ počty, cesty atd. ochotné a bezplatně.
x Závod pro kostelnípráce a výrobu rámců yesaložen r 1591.AAAKŘ

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výrobaaskladynábytku
K. V. SKUHERSKÝ;

HradecKrálové. M M —
Majitel: Politické družatve tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král,

MPXHXÝ+
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Vestnější úkol, bych ku poctě jeho poslední a rakve
jeho několik slov promluvil a když vspomínaje jeho
divota uvašovsl jsem, kterou dobrou vlastnost jeho
měl bych svláštá vytknooti, ta byl jsem ve velikých
rozpacích. Nebo sdálo se mi, še vidím celon řadu an
dělů kol mrtvoly jeho, z nichž koždý hlásí se jsko
zástupce některé s cností jeho. Viděl jsem jeho do
brotu a laskavost ka kašdéámu,které jako dva andělé
strážní provázely ho po všech cestách otvírajíce raku
jeho dobřečinéní kašdéma, kdož pomoci potřeboval,
aneb kde sám atačiti nemohl, spínajíce ty šlecbetné
roce jeho ku prosbě či — jak sám říkával — k še
brotě ku mocnějším, kteří zase jen pro dobrotu a
laskavost jeho cbuďsvům k němu se utfkajícím po
mábali a dobře činili. O kdyby všichni jen ti, hterým
sám nebo příminvou svou pomohl a pomocise snažil,
z vděčnosti u rakve jeho se shromáždili, nevím, zdaž
by ještě nějaké místečko v tomto prostranném chrámu
prázdné zbylo. — Vedle dobroty a Inskavosti jeho
viděl jsem jeho zbožnost, která zase jako anděl Rafael
oběštovávala každodenní důvěry plné modlitby jeho
Hospodinu, roka jebo vedla a řídila při opravách a
zdobení etánků Boších péči jebo svěřených a ústa jehu
naplňovala slovy tak naděenými a přesvědčnjícími, že
celé davy zbožných křesťanů sklánělo radostně s ním
kolena svá ve svláštní jednotě před Nejsvětějším ve
velebné Svátosti a před tejemstvím neposkvrněného
početí Rodičky Boží, ku které tak něžnou láskou Inal.
— Vedle R-faela zbožnosti viděl jsem jiného anděla
— anděla to moudrosti jeho vycbovatelské, kterýžto
anděl stával u něho jako nčitele na školách obecných
i středních a korunoval úřad jeho učitelský tím, že
ze žáků péči jeho avěřených vyrostli mužová vzácných
povab, jeké jsou pýchoa a radostí obcí a měst,
chloubou vlasti i ozdobou církve sv. — a kteří dobře
si vědomi, že za vše, Čím ae etali, děkovati mosí jen
jeho péči v pravdě otcovrké — vědy a úctou toa nej
větší na něho vzpomínají a ač mnohem výše než on
sám vysokou důstojnoatí svou postareni, předce vědy,
kdykoliv se s ním v životá potkali, e pietou v pravdě
synovskou raku jeho líbali. — Ten anděl moudrosti,
doprovázen andělem astarostlivosti o veřejné dobro
lidstva, stál u něho i jako starosty okresu a ko
ranovsl péči jeho ookres podniky, kteréž, pomáhajíce
ku jeho zdaru a rozkvětu jak hmotuému tak mrav
DÍmu, ještě staletí hlásati badou jméno zakladatele
svébo velikého opata Ferdinanda. Když tak v roz
pacích jsem byl, kterého z těchto andělů život
jeho doprovázejících — ku poctá jeho poelední měl
bych v této chvili bolestné jíčiti, zašel jsem ai ku
mrtvole jeho a pokleknav u ní prosil jsem vroucně
ducha jeho, by propůjčil mi anděla moudrosti své,
který by mne poučil, o čem bych mlaviti měl, a dal
mi dar slov, kterými bych dovedl povzbuditi vás
všechny, kdož z blízka i z dáli jste přišli doprovodit
tělo jeho ka odpočinku poslednímu, byste zbožné
„odpočinutí lehké. dej mu o Pane“ za ním zvolali;
ta když v slzách zahleděl jsem ee naposled ještě po
smrti v usmívající se milou jebo tvář, zdálo se mi,
jakoby ta na věky již oněmělá ústa jeho ještě jednou
ke mně promlaviti chtěla, aby mne prosila, bych ani
slova ku poctá jeho nemlavil, ale jen za něho děkoval
Hospodinu, že pomohl mu šťastně úkol jeho životní
dokoněiti. V této poslední postrtní již prosbě jeho
spatřil jsem ten nejkrásnější tah jeho povaby a tej
lepší stránku jeho života — vám všem dobře známou
—. totiž bezpříkladnou jeho skromnost a pokoru,
které — jako Cherab = Seraf věhlasem a kráson
převyšují ostatní andély — zastiňují všechny ostatní
jeho cnosti Ano skromnost a pokora táhnou se jako
zlatá nit celým jeho životem, takže až mnozí mu to
zazlívali | Skromným. byl ve všech svých životních
požadavcích, skromnost v ústraní uváděla jej ud
oslav a vyznamení tohoto evěta, a když již uemuhl
se nějaké oslavě nebo nějakému vyznamenání vy
bnouti, přijímal je « vděčnosti, veleté při tom v pu
koře evé jako Rodička Boží Pána, jehož jméno svaté.
Nikdy však vyznamenání svá, uč z tmíst nejvyšších se mu
jich dostalo, na odiv nenoeil, nikdy Bejimi nechlubil,
takže skoro všichni z Vás jedno z těch vysokých vy
znamenání teprv dnes u rakve jehu vidíte, — Dožil
se z milosti Boží jak říkával — dvou vzácných
slavností: 50letého jubilea slibů řeholních a 5olatého
jubilea kněžství, slavností to, jež se slaví se zvláštní
okázalostí. Kdo z vás o těch slavnostech zvěděl u
zemřelého p opata? Nikdo téměř, protože je alavil
v pokoře a skromnosti své tišo v ústraní — beze vší
okázalosti světa. A snad uby Bůh nejvýš dobrotivý
koranoval pokoru a skromnost jeho — povolal ho
k Sobě právě v těchto dnech, aby i ten pobřeb jeho
byl tichý a skromný — jako celý život jebo — aby
při něm umlkl i ten velobný zvonů hlae, ku kterému
tak rád opěchával ke slnžbám božím, Ano mlčí dnes
zvony tohoto chrámu Páně — a tento chrám Páně,
který po 11 let zbožná raka zesnalého zdobila a
v němž celá bodiny na kolenou svých v modlitbě
vroucí mluvíval s Nejevětějším, tento chrám Páně
dnes naposled vítá jej jen v prostotě beze všech okras
s ozdob. A právě pro tato příčinu pevně doufám,
že šlechetná duše jeho se raduje a plesá, a z nebes
výšin k nám volá, bychom radovali se a plesali s ní,
neboť obklíčena jest anděly, kteří připravají jí místo
u stolu ve večeřadle nebeském, aby zasedla ku hostině
věčné, kterou Bůh připravil těm, kdož jej milují. Ano
miloval Boha nade všecko a pro Boha každého člo
věka, třebas i věděl a cítil, že láska jeho splácena
nevděkem a nenávistí anebo láskou pokryteckou, jež
horší ještě jest než nenávist. Po Bobu lásku největší
věnoval kláštera svému a nám řeholním synům svým,
a ač často jako předatavený mohl užiti přísnosti —
nikdy tek neučinil — a když vytýkáno mo, že slaboch
— Hkával si v duchu e Libaší slova — která jí do
úst klade básník, když Chradoš proti vládě její
boařil.... Mnězdálose, 

že pouhou láskou vládnout možno jest,
já myslila, že eflou největší —
ta láska jest, a byl to klamný sen,
Vy vidíte, že vládnout neumím,
neb nedovedu víc — než milovat . . (Zeyer).

"Oprarda nedovedl ten dobrý tatíček náš víc — než
milovat. Na věky utkví mi v paměti slore, která po
slední jeem olyšel a úst jeho -a která — bez chlouby

to pravím — týkala se mé maličkosti,

na smrt nemocného p. převora, a tento v blouznění
po mně volal, ptal se bo p. opat, proč mne stále
volá; a kdyš p. převor opět v blouznění snad odpo
věděl: „kdyš já ho mám moc rád“, doložil p. opat
tiše: „ajé ho mámtekérád.“OděkujiTi—tatíčku
náš předobrý — za tento poslední projev lásky ke
mně oehodnému vynu svému — který si jako vzácné
dědictví po Tobě navždy uchovám v srdci svém, a
který mne utvrdil v přesvědčení o veliké lásce tvé

ke všem řeholním synům tvým, be jichž nyníobracím se k Tobě s prosbou: „0 otče — když již
tělesně od nás odcházíša náv opouštíš, sepoň duchem
svým zůstaň u nás, a aš se sejdeme, bychom nového
otce sobě vyvolili, vypros nám — prosíme — u Pána
evého, s Nímě zavedl jsi dnes ve večeřadlo v Jeraze
lémě nebeském ku hostině věčné, ducha moudrosti a
avornosti, bychom zvolili sobě toho, jenž by rád
vkročil ve šlechetné šlépěje tvé — a jemu prosíme—
vyžádej aspoň stý díl té lásky k nám, kterou Ty jsi
nás miloval u sa kterou Ti nyní děkojíce voláme
sbožně: „odpočinatí lehké dej Ti, o Pane, a světlo
věčné ať Ti uvítí, odpočívej v pokoji.“

Čeští katolíci v Trmtmově obracíseku
svým českým bratřím: Když Severočeská Jednota
v roce 1899 poprosila Vás o příspěvek na České
slušby Boží v Trutnově, to mnohá štědrá raka ote
vřela se na pomoc naši. S vroncím díkem to dnes

vyznáváme a sdělujeme zárověň, če zpříspěvků techbyla zřízena prozatímní kaple v sookromém domě,
kde s mnohou obětí konají se půldruhého roku služby
Boží pro český lid v Tratnově. Dnes opět přicházíme
k Vám s prosbou o podporu k tomutéž účelu. Sle
chetný dobrodinec daroval nám pozemek, na němž
bychom mohli si vystavět kapli pro svou potřeba.
Až do této chvíle byla veškerá péče naše zabrána
stavbou spolkového našeho domu. Ač dosud úplně
vyrovnání nejeme, přeceodvažajeme se k tomuto no
vému podniku « důvěře v Boha a ve šlechetné srdce
našich bratří. Víme, še na všech stranách Vás prosí
o příspěvky, ale jeme také přesvědčení, že neodepřete
balíře uvóbo ubohým dětem českým, o jichž zachrá
nění se jedná, že neopustíte tu odlehlou větev če
ského lidu na severním východě českém | Voláme o
podporu zvláště k našemu důstojnému kněžstva. Ně
mecký spolek Gustava Adolfa vystavěl tudy modli
tebnu svou pro vyznání, kterého zde dosud není.
Mohlo by se uzavříti »rdce české, když bratří prosí
o zachování víry a řeči od otců po staletí zděděné?
Tomu nevěříme. ndyž naše dítky prosily o chléb,
Vy jste nám bo neudepřeli; dnes prosíme i my
« nimi, za sebe i za budoncí, aby ten chléb elova
Božího byl stálým. Prosíme tudíž každého, kdo může,
aby nám přispěl ku stavbě českého kostelíka v Trat
nově; za každý halíř voláme Vám: „Zaplať Bůhl“
Výkaz příspěvků bude uveřejněn v denních listech;
zasílány buďtež: panu Adolfu Menzlovi, materialista
v Tratnově.

Vojenský aběh. Dne24. březnat. r. uprchl
od svého pluku čís. 98 z Josefova pěšák Jan Slezák,
a od té doby potlouká se okolím Hradce Krájové.
Nedávno vloupal se na Slezském Předměstí do bytu
p. Jana Slabébe, kdež sebral 3 kabáty a různé části
oděvu s hodinkami Dne 16. dabna podařilo se zdejší
městské polcii vypátrati upreblíkovu skrýš, kterou
mu byla dřevěná stavba na tak zv. Národním kluzišti.
Tu nalezen vojenský šat sběhův a vedle jiných věcíi
oběšený pes p J. Slabého ze Slez. Předměstí, který
zajisté pronásleduje zloděje ostražitost svou zaplatil
smrtí.

Různé zprávy.
Boj proti chorobám rostlin. (DleŽivy.)

Boj proti chorobám rostlin opovězen v Severní Ame
rice zceln. systematicky. Carrathers podává přehled
chorob rostlinných 1 4 významem jeho národobovpo
dářským. Měice chmelová. stojí Indii ročně 91 mil.,
kávová choroba ne Ceylonu 16 mil., v Australii pše
ničná rez 3 mil, liber šterlinků. I možno jistými opa
trnostii a prací nebezpečí se vyvarovati a chorobu
v zárodku udusiti. Spojené Státy mají v stát. rozpočtu
roční náklad tří milionů dolarů na výzkum chorob
bylinných, na pokasy k zamezení neb odstranění opi
demií rozsáhlé kultury ničících. Hygiena rostlin spo
čívá na těchže zásadách jako hygiena lidí i zvířat,
mrtvé rostliny následkem chorob nakažlivých dlužno
ničiti, chorobné odstraňovati a páliti, V Americe těší
se v novější době největším obledům kukuřice, jejiž
choroby +e velmi pilně studnjí. Jest to rostlina velmi
cenná, jejíž výživnost pro dobytek od kuřete do skotu
i pro člověka jest znamenitá. Mouka z kukuřice stojí
Unii jen polovinu co mouka pšeničná a co všechno
dá se z ní upravovati. V Paříži jest restaurant, v němž
podávají hostem přerozmanitá jídla kukařičná. Monka
z kukuřice vyniká co do efektu spalného množstvím
látek bílkovitých i toků nad obilniny, i dá se nejen
přímo pojídati (mladé klasy jsou delikatesou), nýbrž
i její zkvašené produkty píti, její klas zpracovati na
vatu a celulosa třaskavou. Rovněž povšimli si Ame
ričané bananů 8 jejich skvostnou chutí. Banan jest
mnohem výnosnější než pšenice i brambor. On jest
133kráte plodnější než pšenice a 4skráte výnosnější
neš brambor t. j. pole, které by dalo 33 liber pšenice
neb 99 liber zemáků, dalo by 4000 liber bananů, aniž
by vyžadovalo tolik práce. Velkýjeat rejstřík významu
bananového v kacbařství, To jsou plodiny budoucnosti
pro chudinu, ale i vlákno jejich lze zpracovati na pro
vasy, papír, ba i inkoust a leštidlo na boty.

Nový prorok. „Lidové Proudy“ z Mýta
rorokují v čísle 13. v lokálce „Počátek konců“ —
onec „Věeodborového sdružení křesť. dělnictva pro

království České“ vzavše si za důvod, že duchovenstvo
přestalo na tento spolek přispívati. — Předčasné této
radosti přejeme „Lid. Proudům“, myslíme však, že
by bylo rosamnější, aby orgán strany národ. sociálů
pečoval především o to, aby vlastně jemu brzy ne
nastal konec. Snad jest také v zájmu národním, aby
ni pánové zařídili všeodb, sdružení národ. dělnictvaa
ne jenom mazali dělniotvu kolem úst medema je pak

vycucalí, kdyš nastanou volby. Uhlídáme, 00
jejich předáci s Klofáčem ze svých tačnýc
do začátku.

Českoslovamských Letopisů Masej
mích (redaktor a vydavatel Vácsl. Vl. Jeníček vČá

alav)) vyšlo č. 7. a 8. s hojným odborným obsahem.A. Tomíček,podává výsnamný článek Český duch,v
němž líčí podstatu české duše, českého cítění. F. J.
Peřinka vzpomíná literární činnosti Pubičkovy v článku
Zapomenuté jabileam. Ostatní články: Městské muweum
ve Vys. Mýtě, Maseom pro západní část královetví
Českého v Plzni (s obrazovou přílohou), Naše staro
šitnosti a naše musea, Českoslovanská musea nad
brobem dra. Fr. L. Riegraa Tomáše V. Bílka (s dvě
ma obrázky), atd. UÚpravnýsešit doprovází cenná a
praktické příloba „Numiematické štítky“ (doba před
historické) list 1.—4.

Kosti v domácnosti. V každéskorodo
mácnosti jsou kosti jako odpadky, jež bývají
leckdes neupotřebeny a obyčejně vyhozeny na
bnůj. Pak se po kolik roků povalují na poli, nešli
je voda a vzduch úplně rozloží. A přece lze jich upo
třebiti jinak s dobrým prospěchem. Posekáme-li měkčí
části kostí na drobné kousky, jsou tyto slepicím
pravou pochoutkou. Dbáti jest při tom, aby kousky
byly co nejmenší, neboť je slepice hitavě polykají a
mohla by se nám některá snadno udusiti. Tvrdé kosti
pak dáme do pece (plotny) na stranu, tak aby při

kládání nevadily, a necháme p tam přes dvoje topení,aby se upálily do běla; pak je atlučeme na jemný
prášek a máme levné pícní vápno, které přimícháváme
dobytka.

Lázeňské období vsirnatýchlázníchv Ko
stelci u Štípy na Mor., spojených s ústavem léčebným
p Dra. J Stavěla, započne dnem 1. května 1903. Lázně
leží na úpatí karpatekých hor, kolkolem chráněny ho
rami proti větrům. Položeny jsou v krásném údolí lu
činatém uprostřed lesů. Daleko Biroko není továrny,
jež by znečišťovala čistý horský vzduch. Lázně vý
tečně hodí se ku léčení chorob ústrojů dýchacích, za
žívacích, rheumatiemn. ischias, chorob ženských, jakož
i pro rekonvalescenty. Ústav léčebný Dra. Stavěla ote
-řen byl teprve loni a docíleno bylo v něm těch nej
lepších výsledků. Správa se může vykázati těmi nej
lepšími vysvědčeními. Léčí ue vodou dle soustavy
prof. Dra. Wioternitze, pak massegí, švédským těloc
víkem a elektřinou. Veškerá methody léčebné 8 ne
mocnými provádí lékař osobně a tomu blavně dlužno
ony příznivé výsledky přičítati. V kochyni vládne ne
obmezeně choť pana lékaře a to samo už jest za rukou,
Ze hosté obdrží vědy to, co bylo předepsáno v nej
lepší úpravě! Ceny jsou velmi mírny. Nedostatku bytů
odpomoženo bylo přístavbou dvou krásných vill, a
aby naše duchovenstvo i v lázních svým povinnostem
snadno dostáti mohlo, vystavěna kupla nákladem přes
6000 zl. V lázních pořádají se týdně koncerty; pro
zábavu slonží překrásné procházky do okolí atd. Od
poračajeme podnik tento naším trpícím co nejlépe už
proto, že do roka odvezs ae mnoho našich penéz do
ciziny, jež Rice ráda naše peníze vidí, ale nás nená
vidí! Veškeré bližší informace ochotně sdělí správce
lázní Dr. J. Stavěl v Kostelci u Štípy okres Holešov.

Na votivní dar národa českoslovanského
do svatyně v Lurdech, jímž má býti oltářní mosaikový
obraz, představující 34.tajemství bolestného růžence,
laskavě přispěli: 20 K: Ctih. Školské sestry, kandi
dátky a chovanky; 18 K 06 h: Čtih. sestry, čeka
telky a dítky z Radolfina; 10 K: alč. Burbora Hladká
z Třobechovic; 6 K 80 h: Útih. scetry a čekatelky
z Boromoa; 6 K: J. M. ndp. kapitulární vikářdr, A.
Frýdek, vsdp. Fr. Fiala a vsáp. M. Musil; 6 K: J.
M. P. Bursík ze Želiva, vdp. dr Jan Jinara; 4 K:
Jan Ferbas s chotí z České Skalice: 4 K: vsdp. dr.
Brychta, vsdp. Frant Tondl, vsdp Václ. Uhlíř, vikář
z Přepych, pí. Mario Vrabcová; 2 K: vsdp. Pogerth,
vdp. Barták, vdp. dr. Jan Soukup, vdp. dr. Rutb, vdp.
dr. Fr. Sule, vdp. Ant. Hrubý, vdp. Kernor, vdp. Su
vhánek, dp. Václ. Bayer, dp. Fr. Hruhant z Přepych,
vdp. Vlad. Sekera, pí. Marie Špalková, pí. Adela Ve
verkova, pí. Adela Mouchová,pí. Jos. Nováková, slč.
Marie Vrabcová, pí. Anna Skabradová, pí. Cecilie
Strnadová, slč. Frant. Taucová, slč. Marie Vojáčková,
pí Anna Nejedlá, pí Klára Progsová, pí. Anna Va
níčková, pí. Anna Steffková, pí. A. Janečková, pí. M.
Steinfeldová, pí. Frant Holatová, pí. F, Spitznerová,
slečny M. A. G. Mrhovy z Třebechovic, pí. Bohumila
Kořínková, pí. Alba Repišová, p. Jan Michálek, ro
dina Sochorova, rodina Topinkova, rodina Bínova, ro
dina Divišova, rodina Hlávkova, rodina Pechova, ro
dina Bitnarova; 1 K: vdp. dr. Domabyl, vdp. dr. No
votný, vdp. dr. Hejčl, dp. Jan Černý, dp Trnka, pí.
Terezie Topinkova, sl. Frant. rýdkova, dp. Jos. Ko
pecký, dp. Jan Brabec, dp Frant. Jukl, p. Odo Vor
líček a p. Prokop Novák, klerikové f. praem., vdp.
Frůbbaner, vdp. Dob. Orel, vdp. dr. Reyl, dp Václav
Gyurkovič, Marie, pí. Emilie Uhrová, p. St Fi-cher,
pí Marie Netrvalová, pí Frant. Pešková, pí. Marie
Rottrová, pí. Jos. Lislinská, pí. Konst. Bitterlichová,
slč. Anna Lendecke-ová, pí Dobrokovská, pí. Marie
Mrhbováz Třebechovic, slč Anna Uhlířová z N Hrádku,
elč. Frant. Uhlířová z Přepych, slč. Jalie Ladkova,
dp. Salesius Roubíček ze Želiva, dp. Kosmas Pytlík,
dp. Milo Zaruba ze Želiva. dp Lohel Prchal ze Že
liva, dp. P. Ludolf, Karel Kořínek, Lidunka Kořínkova,
pi. F. Heffmanova, pí. Anna Javůrková; 80 b: paní
Antonie Růžičková; 60 h: p. Alex. Kastner, Františka
Peškova; 60 h: pí. Alžběta Šandová; 40 h: pí. Ka
rolina Krajáková; 20 h: slč. Anna Friedrychová.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vo středu,dno22. dubna1903, o2. hod.odpol.
v diecémním spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHkova tří

da č. 300—1. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup, | Dr.Framtišek Beyl,
předseda. jednatel.

sal



"Tržní zprávy.
V Aredai Králové, dne 11. dubna 1903. 1 h]

pšenice K 11'30—1210, žita K 900—100, ječmene

vjkve K 930—1050. hrachu K 16-00—21-50, čočky
K - 00———, jabel K 20-—, krup K 16 00-—22 00,
bremborů K 240—260, jetelového semene raskáho
K —'00——00, jetelového semene červen. K 0000
—0000, máku K 30 60—0000, Iněného semeneK 00:00
—00 —, 100 kg. žit. otrab K 11-—, pšenič. otrub K 1080.
1 kg. másla K 260 —2'50, 1 kg. sádla vepřového K
1-96—2:00, tvarohu k 0 82—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—0'00, jeden hl. cibole K
1'60—2 40, jedua kopa drobné zeleniny K 1-00- 2-40,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 1:80—1'90,
1 bl. švestek K0'00 —000, 1kopa petržele K 0:00—0'09,
1 kopa celere K 1:00—600, 1 hl. jablek 4:60—10'00.

pe- Právě vyšlo. W.

Dřížea Kaody.
Napsal + Edvard Brynych r. 1888.

8, stran 439. Cena 2 K, s vazbou 270 K.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král,

Panu Karlu Adamocovi,
hodináři v Cáslavi.

Nížepsaný dosvědčuje, že věžové hodiny, které
pro náš kostel v prosinci 1902 pracoval a postavil, až
dosud bezvadně jdou a bijí, jakož i čistou prací nás
těší. — Milerád odporučuji Vás nejen co avědomitého
hodináře, nýbrž také co řadného katolíka.

V-Chornicíich, dne 8. dabna 1903,
Josef Baygar,

děkan a farář m. p.
Razítko děkanství chornického.

Založeno roku 1810.
p"

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatelatví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počívajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prap“rů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorůspracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svicny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní iuventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svédomité a rychlé
obaluze.

© reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresovaní všdy doslovné se v; proňnje.

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a sklady nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové.

se slohem kostelů
souhlasné— Boží hrob

K době

velikonoční
Kříž ů t vzelietu jez“NOVÉ (65 J Sochy:PVaří
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporůčuje uctivě

umělecký závod sochařský a řez= úřaký

TFosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40,
v domě Sr. Vá-lavské záložny od 1./X1 1899.Illustr. cen
níky, nákresy a rospočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

ia práce v HradciKrálové,
c" Zámečníci, knibař a bednář hledají místo. Krejčí

dostane boed práci. — Přihlášky přijímá Jesef
Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení v Hradci

Králové, Adalbertinum.

Pilnáčkovo "88 —m

Vyrábí již od r. 1897 výbradně

mýdlo lanolínové ; BE PILNÁČEK, c. a k. dvorní dodavatel— v Hradci Králové. —

XPXPXPKÉX PXPXPKÝX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

X uměleckýzávod

* Jos. Alieslicka
o Hradci Hrálové

provádí voškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů,a
w- kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

+

Přečetná pochvalná aznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

PXEXPXAXPXRXX PXEXHXEXHXBHXAHXRÁXHX

Závod pro kostelní práce a výrobu rámců

ž saložen r 1Y91. phKPXPXAXKX PK XXX

bpřhběběěbbět
Veledůstojný Pane!

+ Račte si dopsati o illnetrovaný ————————

CENNÍK PAMÁTEK

na první sv, přijimání a zpověď Í

EM. WERNER, devotionalie, j
Brno (Morava) v

a při potřebě shledáte, že koupíte levněji než je

české katolické firmy

všude jinde.

První český katolický závod ve Vídni,

Obrázky“€4
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru u sa sv úště výhodných podmínek

Karel Šimek V Č Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na pošádání k disposici.=
p

ED. AD. MALBURG A STN Smiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,

i francouzský vinný likér.CHERRY BRANDY
MANDARIN.

Puně Crémes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.

BibroBi ru *G“*> * oui JU s p

Meteor
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

jije ",V

ooenýč C
František Řuber | Jednoduchýstiska žárovkazazáříjasným

—— | světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
Dílna ku vyšívání bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
a zhotovení ko- ; denním upotřebení zaračeně po mnoho týdnů.

stelních rouch, | Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou,

korouhví (balda- ; Nesčetná pochvalná usnání, — Krámý dárek.

chinů). nebes 4 | Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 46h více.
spolkovýchprapo- ; Vývozní dům praktických novinek

rů; na požádání| k Palrná d BY T Jaroměři,obstarám též ko- 
vovénádoby,kříže, Založeno 1842.

a td.

Vídeň, -3
VII.0.,Seiden-' Velectěnáému duchovenstvu

. Založeno r. 1860 o

gasse čís J5. doporučuje

sevšefranco.| | zlatníh apasířv Chrudimi
o hh svůjhojnězásobenýsklad

náčiní bohoslužebného
tě se stříbra, bronzu a jiných kovů
+ | vše alině w ohni zlacené a stříbřené, začaeručí.
+T| Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se chle a
zaálou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,

| nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,

T TT oT EE PE 4008 8 8 Z 8 4 O8"Z ORVR VOR0 8 8 2.8 8 8.8 E 6

Nejstarší závod kamenický

Zdenka Ježkaw Hradci Králové
v ulici Čelakovského (ve vlastním domě).

tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě
tější, patenek atd. co nejvíce.

Stálý sklad
hotových pomniků

z mramoru, žuly domácí,

Provádí stuvby rodinných hrobek a
veškeré práce hřbitovní solidně a levně.



dříve sávodna sušitkování ovoce,
Ar. 1886, nejstarší sveho druhu v Čec

Ů — nabízí —
koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

romy a punše, likéry, sladké ovocnévíme, bíléi červené,vino wikové (medici
calní),vina sladká svino Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti vejmel le koňak a ou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatilí

j státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými déplomy a právem rašení slaté medadle.

Vzerky zdarma a franko.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

— nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmoderaějším provedení

s úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným tásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

okuobaobaokobaobastabababanka

Mlěpařský vosk
velmi dobrý, levně nabizi

Josef Pilnáček v Hradci Král.

o. a k. dvorní dodavatol.

PYYVTEVYTTT

Víno "84
řírodní, všech druhů, 1 litr od 35 kr.
ze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stanice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

v Čáslavi

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, 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.

7
Klobouky

k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké ztovárny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. Formy.
ssportovní čepice

různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové, Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

LEO O ADOVA 00000 0000000000d0BudB0818 0407000-Po OKB

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového mačiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
vě

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův 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) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce 1 se šelesnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

l Vetkerérozpočty, s i
d A rads bezplatně, onevšízdrav

ku definitivní objednavce.

ORP“Nesčetnáveřejná i písemná pochvalná nanání. "Jj

ECARA

„1

ZÁLM

Založeno roku 1886.

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.

/

Krásný Dyl0
v I patře, s rozkošnou vyblídkou na sluneční
stranu v nově vystavěné vile v Hradci Králové,
sestávající ze 4 velkých pokojů, 8 jizbou pro
služku, koupelnou, balkonem a verandou, pod
jedním uzavřením, s veškerým příslušenstvím pro
nejme se od 1. července 1903. — Bližší adělí

administrace t. I.

55 če ČS ČSC8

Kostelní

náčiní é
JME- vlastní výroby "M

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 stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

v nejvyšší ceně kupuje

Josef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k dvorní dodavatal.

K

m———————
Oltáře,sochyaj.

vo vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučoje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

p"



proti Vlašekému dvoru.

Důstojní Pánové!
Kdo kdy potřebujete koupit různé domácí medi=

kamenty
z oboru a jinéprostředky, dopište
a požádejte©seznam r u firmy 'JOSEF PÁTÝ,
drogerie u Iliatky Boží v Pecce, sev.-vých.Čechy.

Upozorňuji na novinku „fPwritim“, nejlepší ústní
vodičku dnešní doby. — Vše zasílám franko, v sebo men
tím množství dle libovůle. — Každý « pánůzákazníků
jest ku veškeré spokojenosti obslovšen, čehožnejlepším
důkazem jest. fe mnoho důstojných pánů u mne 6..
věci objednává.

Závod měj jest český a křesťanský.
0"

KEHDGODCOI0CFI0GODGOIGSIX

Do Hradce Králové a okolí.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ii

S“ Božíhroby,"JW
pR$* křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

8

Největší královéhradecký

j sklad nejmodernějších $

Vídeňských
klobouků ©

A od známé české firmy Jan Rozhon
ve Vídni

— nachází se u —

PŘ. BERAN
v Hradoi Králové,

na Svatojanském náměstí č. 170.

Velký výběr » ceny nejlovmější.

MALBURGASVN SMIŘIC€D-AD

-VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodného zvaku a důkladného provedení, s prak
tickým zařízením hracích stolků doporučuje (i har
monia) sl. farním a patronátním úřadům majitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonii v Poličce.

NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
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Vzkříšení.
(8) Radostná vzpomínka na vzkříšení

Páně zachvívá mocně srdcem pravého křesťana;
vzkříšení jest nám zajisté nejpádnější zárukou
moci Boží a pravdy Kristovy; jest svědectvím,
že pravda nezná ustonpiti zlobě a zároveň
účinným utvrzením křesťanské naděje. Když
se zdá, že některé právo nadobro jest umi
čeno, přichází mocná pomoc Boží a právo zase
nabývá platnosti.

Když byl Ježíš ukřižován, báli se i přá
telé Kristovi, že jest veta po krásném díle
Jeho. Ale Kristus vzkřísil Sebe, vzkřísil k ja
rému rozmacha i zdánlivě poraženou nauku
Svou.

Od té doby prodělala katolická víra
celou řadu bojů nejtužších. Ti, kteří poklad
víry opatrovali, za žádnou cenu nechtěli
ustoupiti duševním náladám samolibých my
slitelů; měli totiž zásadu, že pravda Boží se
nikdy měniti nemůže. A při takovém boji se
snadno stalo, že v některých krajinách opa
novali pole blndaři. Leč bludařství vždy zhy
nulo a v troskách jeho se znovu ujímal amo:
hutněl blaživý strom pravé víry; pravda Kri
stova přes nepřízeň synů tohoto světa slavila
vědy znovo své vzkříšení.

Když však se počaly otřásati základy
církví bludařských, vždy to byl počátek konce
úplného. Bludaři, aby zachovali svou společnost
před zánikem, opravovali své názory dle přání
světa, vcházeli v ponižující kompromisy, a
přece bylo vše málo platno. Církve jejich zhy
nuly, a nikdo se pak nepokoušel o jejich vzkří
šení. Nebylo zde posvěcení sbůry od Otce světel.
Bůh vždy mohl chrániti jen pravdu jedinou,
pravdu svou. Jak svatý slib Ježíšův, tak všecky
dosavadní zkušenosti jsou nám stkvělým svě
dectvím, že v skatku pravda církve katolické
bude trvati až do skonání světa. Proto není
potřebí malomysloěti, jestliže na některých
místech naši protivníci uberou půdy církvi
katolické. Vždyť jest to pouze prospěch do
časvý, chvilkový; vidíme to na bistorii všeho
bladařství. Na místě zkázy znovu bude vztyčen
vítězný prapor blahodárné, ryzí pravdy Kri
stovy. A ti lidé, kteří se kolem praporu pravdy
8 jarým nadšením seskaupí, velebiti budou bo
jovníky, kteří dávno dříve za tytéž ideály
bojovali, třebas jim tolik štěstí nepřálo.

Proto s radostí má každý bojovati za
idey pravdy věčné; třebas by v boji padl se
zdánlivým nezdarem, nalezne vždycky nadšené
nástupce ve svatém zápase, kteří v pozdějších
letech zlatým písmem vpíší jeho jméno do
dějin lidstva. Se vzkříšením svatých ideálů
vzkřísí se i dobrá pověst jejich ; až do skonání
světa bude jejich památka slavena od věrných
křesťanů. Horší osud čeká již zde na světě
bludaře. Jakmile se rozpadnou náboženská
společnosti, které založili, pobledne na dobro
i pověst jejich jména; nikdo 8e na obranu
jejich nepostaví. Kdo chválí nyní Aria, Mani
chaela, Donata a jiné otce zaniklých církví?
Bývalá falešná sláva jmána jejich se nikdy
nevzkřísí. Za to av. Augustin, Jeronym, Cy
prisn a jiní očitelé pravdy Xristovy do sko
nání světa budou velebeni.

Jako již v dobách pradávných, taki
v mipolém století se zdálo, že liberálové a
zednáři svrhnou celou církev do propasti
zkázy. Na mnohých místech podkopali úplně
oddanost ku katolické víře. Ale nyní nastávají
zvolna časy jiné. Mnozí nahlížejí, že svůdcové
za uloupený poklad víry nedávají náhradu
pražádnou, pozorují s bolestí strašný zmatek
nevěrou způsobený; v jejich duši znovu svítá,
osvěžnjící van Docha svatého nalézá průchod
do srdcí dříve nepoddajných a tvoří divy.
Jestliže v Evropské pevnině za bídný groš
leckterý člověk prodá své katolické přesvěd
čení, tož za to v Anglii, Americe a v jiných
končinách statisíce katolíků přibývají.

Zabonří-li na jednom místě do květnice
Kristovy zimní severák,. na jiném místě vládne
jaro, které teplými paprsky milosti Božíveliké
množství zdárných květů ze spánku probouzí.

Vypravoje prastará báj o krásném ptáku,
který nazýván Fénix. Když prý tento pták cí
til, že se jeho smrt blíží, vystavěl si hnízdo
z nádherného kvítí a zde se sám spálil; z vla
stního popela však vzlétl Fénix znovu k ne
besům mladší a pružnější než dříve. Tak to
opakoval Fénix vždy, kdykoliv se stáří blížilo;
upálení, zdánlivé zničení, působilo na něho
silou omlazující. Osady tohoto © báječného
ptáka jsou zajisté velice podobny dějinám
církve katolické.

Kdykoli se zdálo, že oheň lidské zloby
zničí dílo Kristovo, vzlétla církev z lačného
plamene vždy pružnější a krásnější než byla
dříve. Byla-li stižena pokleslostí wravní, tu
v okamžicích nejnebezpečnějších povstávali
v ní nadšení reformátoři, nesoucí nápravu;
zatalo-li bladařství svůj spár do těla církev
ního, rázem učenci dovedli útoky odraziti. A
tak po zdánlivě smrtelné mdlobě nastávalo vždy
radostné vzkříšení.

A jako Bůh působí vždy silou obrozující
na své jedině pravé náboženství, tak nedává
zahynouti ani spravedlivým právům jiným.
Když se nespravedlivý útočník domnívá, že
právo bližního na věky zničil, přijde pornoc
Boží, která právo utlačeného k novému životu
vzkřísí.

Národ náš byl často ve smrtelné mdlobě;
leč s milostí Boží slavila jeho práva vždy
nové vzkříšení. Jak blaboce byla ponížena
česká země po smrti Otakara II.! Vše, co
měla, vydáno v pospas loupeživým Branibor
cům. Tito pustošili zemi a pobíjeli obyvatel
stvo domácí tak dlouhý čas, až byla naše
vlast skoro pouští. Bůh však přece neoslyšel
úpěnlivé prosby národa. Mladičký král Václav
II. se vrátil ze zajetí, a Bůh «nu tak žehnal,
že v krátkém čase byla česká země politicky
i hospodářsky znamenitější než všecky státy
okolní. Vzkříšení nejkrásnější slavil český lid.
A zase nové, zlé pohromy za Jana Lacembur
ského. Za tohoto dobrodružného, marnotratného
panovníka všechno právo, všechen řád v Če
chách zhynul. Soused nebyl před sousedem
životem svým bezpečen. Právo pěstní panovalo
v Čechách tak dlouho, že se zdálo, jako by
staré zákony země české na dobro byly zniče
ny. Když Karel IV. vládu vastupoval, říkalo
8e, že se mosí vypracovati úplně znova poli
tické a sociální zřízení naší země; vždyť již
staré řády upadaly v zapomenutí. Otec vlasti
však věděl, že jest rozhodně potřebí nový ži
vot vdechnonti do starobylého práva českého,
aby státní stroj pracoval přirozeně a úspěšně.
Podařilo se; stará práva vzkříšena a novými
prospěšnými nařízeními doplněoa. Byly to řády
dobré a proto Božskou prozřetelností v oka
mžicích nejzoufalejších byly k novému života
vyvolány. A tak v několika málo letech byly
všecky krvavé rány naší vlasti vyhojeny; nad
to bohatství. kultura a politická síla českého
státu zmohutněla ještě daleko více než za Vá
clava Il.

Nyní zajisté bojujeme těžký národní
zápas. Zdá se, jako by naše české státní právo
bylo na dobro pohřbeno. Leč marná bude
zloba nepřátel, bude-li při nás pomoc Boží, a
budeme-li míti v úctě svaté dědictví předkův.
To můžeme poznati dokonalez předcházejících
století. Bůh dovede dle slov Písma z bláta
povznášeti nuzného. Kristas vzkřísil sám Sebe,
vlévá obrodnou sílu do své církve. stírá kal
z pošlapaných práv; ve stopách Kristových
všade zříti posilu, osvěžení, obnova všeho
dobra a vší krásy.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 15. dubna.

Nová „betlemská kaple“ v Prase. — Ke sdrašení

oemymasa, — „Jak be v Prase podporujeu

V jednom obledu bývala naše česká vo
řejnost do nedávna nanejvýš citlivou. Jakmile

Ročník IX.Inserty se počítají levně.

totiž začal si někdo z naší minulosti nebo
z některého jejího význačného momentu buďto
dělati blázny, nebo vážnost jeho uváděti va
směšnost. tu byl každý takový vždycky po
náležitosti odbyt a poslán, aby se někde scho=
val. Cit vážného historismu byl a nás velice
dobře vypěstován a mysl česká byla pro nej
vážnější pojímání dějin vzdělána a připravena,
Avšak spanilý a důležitý tento srnysl v po
vaze české veřejnosti začíná se v posledních
letech povážlivě tratiti. Za našich dob dochází
takřka k tomu, že zejména nu Husa a Husity
a na nešťastné české voliče krále Bedřicha
Falckého věší se dnes hotové maškary podle
toho, jak toho jejich nabodilí ctitelé ve své
fantasii potřebuji. Pokud se týče oněch politiků,
kteří dovedli českoa říši na Bílou Horo, vládne
oyní mínění méně již poetické, tak že v po
sledních dnech i svobodomyslný pražský den
ník srovnával docela klidně a moudře následky
Bílé Hory a Vilagoše. Avšak pokud se mistra
Jana Husa týče, z toho vlastní jeho národ
činí pilně a neunavně karrikaturu podle toho,
jak kdo méně o něm, 0 jeho působnosti a zá
sadách ví. Že rozmanité historické nehoráznosti,
jež fantasii nejenom našeho lidu, ale i inteli
gence doposud ormamují a mysl jejich k pojí
mání rozamných, z dějin plynoucích pouček
nezpůsobilou a nejitnavou činí, a tím našemu
přirozenému politickému i hospodářskému po
kroku nohy i ruce vážou, to Se u nás stále
přehlíží.

Doba Husova a doba českého povstání
jsou v historii českého státu a tím tedy v hi
storii českého národa periodami světové dů
ležitosti. Chtíti je zamlčeti, z dějin vytrhnouti,
nebo překroutiti, bylo by poaze pošetilostí
nevzdělaných lidí nebo vzdělaných ignorantů.
V tomto mínění jest veškerá naše skutečná
inteligenca všech směrů smýšlení již jednomy
slnou. Z toho důvodu také se všemožně pra
caje o prohloubení vědomostío těchto dobách.
Potřeba tobo byla všeobecně za naléhavou
uznána. .

Proto v naší době a za tohoto všeobec
ného náhledu nanejvýš překvapuje, když se na
temeno nejvážnějšího obratu v českých dějinách
docela klidně staví něco, jako čepice za pár
krejcarů ze sebe sama blázny tropícího si pa
ňácy. Mistr Jan Hus konával totiž kázně, kteréž
byly kvasem k další české historii, v památné
„betlemské kapli“ v Praze, odkudž kus nej
vážnějšíchčeských dějin vypramenil. „Betlemská
kaple“ následkem toho stala se kusem histo
rické půdy národa českého a když v XVII.
věku následkem barbarských opatření tuk zva
ných osvícenců 8 povrchu zemského zmizela,
zůstala po ní vážná tradice a ve světových dě
jinách záznam, k vimž se každý s největší
Šetrností chová. „Betlemská kaple“ náleží české
minulosti. Proto historický význam její nemá
býti žádným novodobým tajtrdlictvím zastiňován,
aby nebyl obecný lid a mládež, jejichž histo
rické vědomosti nejsou příslušně probloubeny,
nijak maten a kašparován. Proti tomu třeba
se každému vážnému muži ozvati.

A ve pražských listech najednou objevají
se v posleduí době zprávy 0 „betlemské kapli“,
jako o nějakém kuse z věku do věku přenos
ného nábytku. Za nynějších okolností nemůže
to nikdo zakázati, aby někdo historického názvu
toho třebas i pro své obchodní místnosti ne
zneužíval. Avšak pražské žurnalistice netřeba,
aby pod firmou „betlemské kaple“ dělala re
klamu něčemu, co bylo vícekráte již v naší
veřejnosti více než-li dostatečně tak zkompro
mitováno, že seriosní tisk všude jinde by se
přímo proti dalšíma toho tradování nejroz
hodněji ohradil.

„Betlemskou kaplí“ nazval a v pražských
novinách dává nazývati bývalý katolický kněz
p. Iška modlitebnu své církve. Tato p. Iškova
„betlemská kaple“ nachází se v Jerasalémské
ulici v domě nakladatelů knih pánů bratří
Šimáčků a zřízena jest v bývalé expedici jejich
skladu. Ani z daleka nám nenapadá panu
Iškovi brániti, že svou modlitebna tak nazval;
ani z daleka nám nenapudá diviti se, že páni



bratří Šimáčkové, kteří se s největším úsilím
a s největší horlivostí opřeli zamyšlené stavbě
nové synagogy v Jerusalémské ulicí, ve svém
domě to schvalují. Proto také nebude nám
vzájemně nijak ve zlé vykládáno, že my oa
proti tomu mámetento název „betlemské kaple“
za profanaci české historie a že nám užívání;
jeho připadá jako komediantská reklamní če
pice, jež byla posazena na temeno vzpomínek
£ tradic historické kaple, v níž Mistr JanHus
kázával.

Has kázal v „betlemské kapli“, pan Iška
káže v „betlemské kapli“. Závěr z toho plyne:

Hasův nástupce v Čechách jest pao Iška, cožmá býti snad českému lidu namluveno. Kdo
tomu věří, nechť si jest tím spasen. Avšak
v jiných případech bývá česká veřejnost mnohem
citlivější, když jest české historie daleko méně
zneužíváno| Zazoamenávámeto!

Když někdo změní národnost, vyčítá se
mu renegátství. Když se dá žid pokřtít, po
tomci jeho do kolikátého kolena vystavení
jsou proto posměchu. Když někdo v politickém
ohledu dojde k jiným názorům, zazlívá se mn
to jako nedůslednost. Když švec zřídí si ob
chod s fortepiany, předbazuje ee mu stále ko

yto, jehož prý 8e měl držet. Pouze nevěra
u katolické víře a dokonce apostasie kněze

platí u nás v jistých kruzích za hrdioství, za
nejslavnější čin!

Když své doby dr. Sladkovský z poli
tických důvodů, jež bez jisté vážné stránky
nebyly, odporučoval stoupencům své strany,
aby přestonpili ku pravoslaví, zůstal v ohledu
tom samojediný a nejbližší jeho přátely slyšeli
jsme nazývati ho proto dokonce bláznem A co
nebylo chváleno u dra. Sladkovského, muže to
ušlechtilého a ideálního, politika bystrého a
vážného, to najednou 86 dnes pražským tiskem
horlivě a ochotně podporuje při bývalém, svéma
slibu a přísaze nevěrném knězi. Nechceme o
tom pronášeti žádných posudků, ty si učiní
každý zajisté sám. To jest nám však volno,
že způsob ožívání nynější firmy „betlemská
kaple“ pokládáme za paškvil na českou histo
rii a na nejvážnější tradice, paměti a vzpo
mínky, ježz bývaléhistorické „betlemskékaple“
do českého národa plynuly.

+ L
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Není tomu dávno, co jsme zde pronesli
řadu důvodů proti bezdůvodnému zdražování
potravin a poživatin. Poukázali jsme k tomu,
jak se u nás vypěstovaly samozvané kasty
lidí, kteří s potravinami na cestě jejich od
výrobce ka konsumentovi provádějí ohromnou
lichvu. Popatřte jen, kdo má dnes obilní obchod
v rakou a kdo diktuje a nás ceny chlebíčka;
zkoumejte, kdo se zmocnil obchodu s dobytkem
a odpovíte, kdo uréaje u nás ceny masa. A
dnes v Praze vidíme, že již i obchodu s vejci,
8 máslem a dokonce i se syrečky zmocňuje se
táž společnost, která také ovládá obchod s to
pivem, ať si je to dříví, nebo kamenné uhlí,

Ka předmětu tomuto vracíme se proto,
poněvadž v posledních dnech vyskytly se ve
pražských listech zprávy. že bude v Praze

FEUILLETON.
Velikonoce w Římě.

Z denníku svého podává P.J. Z.

Ne každému dopřáno zažiti Velikonoce v Ří
mě, proto snad mnohého z milých čtenářů +Ob
novy« baviti budou zprávy vyňaté z denníku mé
ho; byloť mi jdopřáno třikrát slaviti Velikonoce
ve věčném městě. Aby popis ten zejména pro
diecésány královéhradecké stal se ještě poutavěj
ším, volím ty Velikonoce, o nichž v Lateráně na
kněžství posvěcen byl a pak u hrobu svatého Pet
ra své prvotiny slavil milý rodák náš, tehdáž
chovanec Propagandy — nyní vicerektor české
koleje v Římě, Monsignore František Zapletal, je
hožto jméno za příležitosti obsazení biskupského
stolce Královéhradeckého nejednou bylo pronese
no ... A poněvadž předůležitá tato záležitost již
jest rozhodnuta, dovoluji si ve vší skromnosti při
pojiti toto: Královéhradecká diecése má vrchního
pastýře podle Srdce Páně, jenž s milostí Boží
podporován dětinnou láskou, úctou a důvěrou
oveče«x sobě svěřených, důstojným osvědčí se ná
stupcem výtečného svého předchůdce — a Mon
signore Zapletal, jenž by též výborným byl bi
skupem, zůstane zejisté ku velikému prospěchu
milé naší vlasti české i na dále zdárným vůdcem
s vychovatelem naší omladiny římské, statečným
zastancem našich zájmů v Římě a laskavým, ne
unavným a obětavým rádcem římských poutníků
z Čech a z Moravy ... Nevím, zdali bych jako
upřímný ctitel obou osobní své přesvědčení mohl
přiměřeněji pronésti, nežli těmito slovy, jimiž bych
tské rád nový podal doklad osvědčené pravdy:
»Co Bóh činí, dobře činíe — a milí čtenářové
tuto nevinnou odchylku jistě laskavě mi promi
nou .. . Tedy Velikonoce v Římě — a to dle
zápisků denníku mého, Velikonoce z roku 1884.

sdrašeno maso a sádlo a uváděny jsou k tomu
docela liché důvody. Kdyš prý 8e zdrašuje
všechno, proto musí býti také masdudražší!
Náš zemědělec si naříká, že dobytek *thovati
nemůže proto, poněvadě mu zaň patrně tiše
skartelovaný handlíř nechce aic dáti a naproti
tomu maso jest drahé tak, že přestamebýti ve
vlasti naší pokrmem a stane se lahůdkou. Pří
činy toho hledati především v tom, že není
ani naše dobytkářatví, ani náš výsek masa
řádně zorganisován a že obé jest kořistí drzé
a smělé špekulace, jejíž činitelé podle bibli
ckého rčení ani neořou, ani nesejou, ale všade
jenom bez práce klidí.

Charakteristickým zjevem pro naše do
bytkářea pro uašedruhdytak pyšuéaslavné
řezníky jest, že jejich odborný orgán řídí a
rediguje bývalý obchodník s peřím 4 kostmi
p. Isaiáš Kraus. Když pánové ti své zájmy
sami osobami ze svého středu nedovedou si
obbájiti, tu stane se nutností, že proti diktátu,
jejž na účet jejich různí spekulanti s dobytkem
a masem obecenstvu oktrojojí, masí celá kře
sťanská společnost povstati a žádati za pří
slušnou ochranu proti vykořisťování, jehož
obětí se stává.

V otázce přiměřeného upravení cen po
travin, jež by odpovídaly požadavku výrobce
i konsumenta, musí se u nás co nejdříve něco
pronikavého státi. Ve příčině té by se měla
naše satmospráva ujmouti iniciativy a především
naše vesnické i městské obce měly by v me
zích zákona va ochranu jak výrobců, tak i
konsumentů zakročiti proti pijavicím, z nichž
postupem doby vyrůstají hotoví draci, kteří

Base sociální poměry přímo ohromají a zotroují.
Potraviny a o poživatiny ©nemají býti

žádným předinětem daremné spekulace, proti
tomu se musí celá společnost ohraditi. V tom
ohledu jest nutnou revise životních.prostředků
u nás, jejich kvality a jejich cen, aby se také
neopakovaly ořípady, jako se stal onehdy
jeden v Praze. Večer totiž koupila si zde
v obchodě v nejživější ulici žena z lidu na
kus svého bídného chleba za několik krejcarů
laciného sýra a ráno byla na prkně, následkem
— otravy.

Dohled na ceny, jakost a výživnost po
travin jest u nás pořád ještě i přes ně
která nová opatření nepostačiteluým a proto
v zájmu veškerých společenských vrstev jest
třeba, aby této otázce byla u nás věnována
vážnější pozornost. Při veškeré své nesympatii
k Pruska musíme přiznati, že v tomto ohledu
bychom rádi viděli u nás zavedené mnohé
opatření, jež tam zemědělci i konsumenta
prospívá a nepřipouští, aby se s potravinami
lichvařilo u aby se s chlebem a masem pro
váděla ažiotáž.

o .
»

Vedle Národního divadla máme v Praze
stálá divadla na Smíchově, na Král. Vinohra
dech, v Holešovicích „Uranii“, vedle toho jest
zde Varieté, řada zpěvních síní, stále konají
se tu umělecké výstavy, koncerty, vydávají se
časopisy a kniby, v letě půl Prahy cestuje po=-=—-—————————————
Nepovedu milé čtenáře do téch chramů, kde do
cela na způsob divadelních představení dávají se
ty rozličné »Stabat Mater« a +Misereree. Snad
by to mnohé bavilo, mnozí však pohoršovati by
se mohli na tom, kterak »zbožné« publikum, obráy
cené zády k oltáři, napnutě nasloucbá, aby an
jediný ton mu neušel ... .

Pominu popis překrásně ozdobených svato=
stánků na Zelený čtvrtek, z nichžto onen v Ani
mě jest pravidelné jeden z nejkrásnějších a nej
četněji navštěvovaných...

Nebudu líčiti, jak smutné, jak pustě to vy
padá v Římě na Veliký pátek odpoledne, kde ze
všech téch 400 chrámů ani v jediném nenalézá
se Velebná Svátost, jež i ve farních chrámech
ukrývá se v některé tmavé komůrce vedle sakri
stie. (Utěšené naše Boží hroby a slavnost Vzkří
šení v Římě neznají.)

Přišly ke mně na Veliký pátek dvě zbožné
poutnice z Moravy a daly se do usedavého pláče,
že prý v těch velebných chrámech je tak prázdno

jsem dojat tímto projevem živé víry v skutečnou
přítomnost Syne Božího ve Velebné Svátosti; a
kdykoliv od té doby kráčíval jsem kolem těch ji
nak vkusných ano nádherných chrámů protestant
ských v Římě, vždy na ty zbožné stařenky mo
ravské jsem si vzpomněla vědy mi napadlo: To
nejhlavnější zde schází — a více pocit upřímné
soustrasti s bloudícími bratry to byl, jenž zmoc
ňoval se srdce mého při vzpomínce : Uboszí, ma
jí krásné modlitebny, ale nemají zdroj milosti —
nemají Velebnou Svátost Oltářní ...

Nepovedu milé čtenáře do chrámu sv. Kříže,
kde na Velký pátek uděluje se požehnání svatými
ostatky z utrpení Páně — ač by při pouhém po
bledu na ty přesvaté religuie slzám se neubránili.

Nepůjdeme tentokrát ani do Vatikánu, kde
na Zelený čtvrtek přítomen jsem mohl býti při

cizině, proto nelze říci, že by bylo nějekého
cizího „importu zábav“ do Prahy sapotřebí,
aby zde statisíce shrábl. a. bes poděkování
odjel, jako před dvěma lety očiníl cirkns
Baronm Baileyův, o němž80- teprve potom po
vídalo, že to všecko dohromady byla dávno
viděná daremaost, když byl s naopanými kap
sami z Prahy a z Čech pryč.

Četli jsme tehdy úvahy mooh.ch českých
časopisů, které litovaly, proč prý ty tisice
českých peněz, jež z Prahy a z ČechBarnum
za své cirkasové kudrlinky odvezl, nebyly vě
novány na zakapování dobrých kmih, obrazů
českých malířů atd. A čtli jeme úmysly, že
příště bude třeba vážného rosmysle, aby český
národ pomáhal svým grošem vydršovati nějaký
cizí cirkus.

Proto si také naši národohospodáři a
přátelé pokroku vlasteneckých | důležitostí
v Praze vzali tyto úvahy k srdci tak, že pro
najali po kudetní škole nacházející se prázdnou
prostora u Prašné brány podnikatelství Scho
mannova cirkusu, kterýž ade ve velikánské
dřevěné boudě o svátcích velikonočních svá
představení t. j. vyprázdhování kapes českého
lidu zahájil.

Na podpvru české literatury, na podpora
českého umění, na ulevení bídy různých ubo
žáků jsou v Praze kapsy na kolik knofltků
zapjaté. Ale vyplatiti půl milionu korun cizíma
cirkusu, to anot Něco takového se v Praze
podporuje!

Nechceme se o tom šířiti, neboť to, co
jsme napsali, postačí úplně, aby byl jako „ne
popíratelný přítel“ podpory českých uměleckých
zájmů co nejvíce poveleben ten rozšafný pod

orovatel české věci, který umožnil, aby se
chomannův cirkas mohl uprostřed Prahy osa

diti a z českého obecenstva co nejvíce „oa
podporu umění“ určených peněz vyrajtovati.

Spolek českého herectva, spolek českých
spisovatelů „Máj“, Umělecká Beseda, spolek
českých malířů „Manes“, Česká Matice, Ústřední
Matice Školská, Svatobor atd. nají nyní vbod
noa příležitost, aby toho pána jmenovaly
v uznání jeho zásluh o českou věc svým
vzácným — podporovatelem.

Proto máme české finanční „živnostenské“
ústavy, aby uprostřed Praby usazovaly cizí
cirkusy s pampami a čerpadly na české penízeI
Tyto řádky však uejsoa psány proto, aby
z venkova byl do Prahy snad dokonce pořá
dán „cirkusový vlak“! Chtěli jsme pouze uká
zati, jak český finanční ústav za pár desí
tek nájmu dá příležitost k vývozu statisfe
českých peněz!

Obrana.
O opalování mrével. Mrtvátěla lidebá

bylau všech národů, vyjmoac snad lidožruuty,
předmětem úcty a proto pobřbívání mrtvol
dálo se za různých zvyků, obřadů a poct. dle
toho na jakém stupni kultary ten který uárod
stál. Ježto i pohanští národové mrtvoly ze
sralých nctivě pochovávají, jest patrno. že-————————————-—
nejdražší oběti, kterouž Svatý Otec přinášel a
z ruky jeho přijímati Nejsvětější Télo Páně; vše
to mohu vylíčiti při jiné příležitosti. Dnes popsati
míním především památné obřadv Bílé soboty
v Lateráně, kterýžto chrám jest mater et ceput
omnium ecclesiarum Urbis et Orbis«, to jest mat
ka a hlava všech chrámů města Říma i celeho
okršku zemského; volím obřady tohoto chrámu i
proto, poněvadž tu i milený krajan náš, Mora an
vp. František Zapletal na kněžství byl posvěce n
Mne zvolil si za »scompagno« (společníka), a tak
stalo se, že po celou dobu velebných těch onřa
dů, jež trvaly plných sedm hod'n, dlíti mobl jen
docels na blízku «E-ci-nt, J. E. ndp. kar.tinála
Parocchi-ho, jenž mimochoden fečeno m-lené
rodáky z kláštera rajhr+ds.ého, kteříž tenkrite
v Římé na regestech pracovali slyše. že js u So
vané, něžnými a nadš-né pronešenými uvital slo
vy: »Slavos diligo« | (Slovany miluji).

Po svěcení nového ohně, velebném +Erxultete
a proteciích ubíral se průvod do baptisteria,
v němž dle podání od papeže Silvestra i Ken
stantin Veliký byl pokřtěn, ke svěcení křestní
voay.

Ve velikolepém tomto průvodu, jehož súčast
ili se všickni evěcenci, veškerá assistence a kapela
lateránská se svým pověstným sopranistou, ubí
rala se též s tváří bílým závojem zakrytou židov
ská dívka, aoletá dcera Arbiba, redsktora známé
»Liberta«, jednoho z oejčetnějších liberálních hs'ů
římských.

Doprovázena byla od dam, kteréž při křru
s později při sv. bifmování měly jí býti kmuta
mi. Hned po svěcení vody vykonán velebný ob
řad křtu. Neofitka na předkládané otázky srdnatě
odpovídala; šlo jí to patrně od srdce; když pk
n+ poslední otázku: »Vís baptizari?« (Chceš býti
pokřtěna?) odpověděla hlasitým: »Volos I (Chu. !)
— odhalen závoj, vznešený křtitel vz | střib nou
mušli a velebným blesem pronášeje formuli křestní,



úcta k mrtvému -těla odpovídá požadavkům
lidské přirozenosti. „Znenctívání mrtvol i ne

| považuje se vědy za hyenismoe, za čin
člověka enižující. Dodnes na př. nemůže za
pomenouti česká historie protestantskému ka
zateli Skoltetymo, že za pobytu zimního krále
Bedřicha v "Čechách zaeuctil hroby českých
králů ve chrámě avutovítském.

Mrtvá těla byla buď ukládána do země
aneb spalována. "U židů n. př. byly mrtvoly
jenom do země pobřbívány, pouze mrtvoly ně
kterých zločinců měly býti dle zákona Mojží
šova (Lev. 20, 14) na potapu spáleny. Jest
pravda, že židé v době zajetí babylonského
spalovali mrtvoly, ale tomu nelze se diviti,
poněvadž v zajetí hleděli se přizpůsobiti mra
vům svých podmanitelů. Jinak však zůstali
židé věrní národním a náboženským svým tra
dicím a pohřbívají mrtvá těla do země, jak to
činívali jejich patriarcbové před 4000 lety
v zemi kananejské. Naopičí 8 židé po poha
nech a nesvěřují svá těla po smrti peci na
přání svobodných zednářů, nýbrž ponechávají
tento „pokrok“ chytrým křesťanům. Pobanští

vé a Římané pálívali své nebožtiky,
rovněž pobanští Slované okládali popel svých
předků do popeluic.

Když však pobaoští národové přijali
víru Kristovu, přijímali též obyčej křesťanský
při pobřbívání mrtvol a ukládali těla mrtvá
do země, chtějíce naplniti i v tomto ohledu
písmo, které di: „Navrátíš se v zemí, ze které
vzat jsi, neboť prach jsia v prach se navrátíš.“
Církev katolická řídila se příkladem Spasitele,
jehož tělo nebylo ovrženo po smrti na hranici,
nýbrž bylo počestně pochováno do skalního
hrobu. Těla zemřelých křesťanů nejsou pou
hými pytly na kosti, jak domníval se professor
Bůchner, nýbrž jsou scbránkou .Dacha svatého,
určena pro budoucí z mrtvých vzkříšení Uklá
dají se po smrti do země, jako se ukládá klí
čivé zroo, čímž jest symbolicky naznačen též
článek víry opříštím vzkříšení těl v den po:
slední. Tělo v zemi uložené naznačaje naši
víru v život posmrtný, neboť vyznáváme tímto
spůsobem pobbřívání, te tělo v hrobě tlící
vstane jednou k životu novému, jako vzchází
zetlelé zrno v živoucí rostlinu. Oheň jest na
proti tomu znakem destrukce, znakera úplného
zničení. Co ohněm bylo jednoa etráveno, hyne
navždy. Spalováním mrtvol naznačujeme, že
vyhaslým vezdejším životem přestal pro člo
věka také život posmrtný, čili jinými slovy,
že smrtí vymizí člověk nadobro z tvorstva.
Tato myšlénku chtějí vyjádřiti a lidstvu vo
čkovati zastanci spalování mrtvol. Onic jiného
pánům neběží leč o provokaci náboženských
citů katolického lidu. Chemický process při
tlení mrtvoly v brobě není ničím jiným než
pozvolným spálením, proto jest zcela zbytečno
přirozený tento process urychlovati drahým
palivem a nákladně stavěnonu pecí. Pánům
však běží o demonatraci proti pobřbům cír
kevním a proto staví krematoria čili spalovací
pece.

Že běží zde hlavně o protest proti cír
kevnímu pohřbo, dokazoje nejlépe vznik těchto
paličských společností. Myšlénka tato byla
popr- pronesena r. 1797 za revolace frau
—————————————-————————————————

lil posvěcenou právě vodu na hlavu a čelo dívky.
Hrobové panovalo v okamžení tom ticho a v ne
jednom oku zastkvěla se slza posvátné radosti;
vždyť svatou vírou poučení cítili jsme přímé pů
sobení Ducha svatého, Když pak po dokonaném
obřadu pokřteno ješté i malé, novorozené dítko,
kteréž netušíc, jak neocenitelných milostí v oka
mžení tom stává se účastným, hlasitým pláčem
svým neopomenulo připomenouti nám, že v slza
vém nalézáme se údolí — ubíral se průvod tím
též pořádkem do basiliky lateránské, kde u oltáře
Rodičky Boží ndp. kardinál udělil pokřténé dívce
sv. biřmování, načež láskyplnými a nadšenými
slovy ku věrnému vyznávání Nejsvětější Trojice
ji povzbudil. Započala litanie ke všem Svatým a
průvod ubíral se ku hlavnímu oltáři, kde ndp.
kardinál poklekl; na neobyčejné +.nožství ordi=
nandů před oltářem ležících byl pohled uchva
cující! Následovalo udělování tonsury a svěcení
nižších; po svěcení podjáhnů a jábnů došla ko
nečně teprv o polednácb řada i na mého svěřence.

Svěcení kněžstva již samo sebou nad míru
jest dojemné; co ale říci, uděluje-li se v nejpřed
nější kathedrále celého světa? — Zde máš před
sebou svěcence ze všech dílů světa. Tu mladý
muž s mohutným vousem; byl nejprv mobame
dánem, na to protestantem a nyní v Lateráně při
jímá svěcení kněžstva, aby mezi rodáky svými na
Ceylonu pracoval jako katolický missionář, — Ten
tam odpluje co nejdříve do Australie; jinému ně
kde v jižní Americe vykázáno pole působnosti,
Onen určen pro missie v střední Africe s musí
bned po primicii nestoupiti cestu do Chartumu.
Vzpomínka na útrapy, jež jistě ho očekávají, jej
neleká; blažený úsměv na tváři ti blásá, že pln
jest borlivosti; bude jí míti zapotřebí. — Tam ty
sestřižené, uzounké oči upozorňují tě, že máš
před sebou Číňana; jedině cop mu schází; snad
v době nedaleké pněti bude na kříži, aby mučen

coazské a znovu byla avedena na přetřes
v revolačním roce 1848. Novotu tuto šířili
jenom naprostí nevěrci jako Moleschott, Balzuc,
Grimm, Čobbea zejména italští svobodní zed
náři. Lidem těmto člověk není leč souborem
všelijakých chemických prvků a proto 8 lid
ským tělem také jinak nezacházejí než s jinou
hmotou. Vystavéli během posledních 30 let
celou řadu spalovacích pecí hlavně v italských
a německých zemích a není dalekou dobe, kdy
se mrtvoly budou ve zvláštních továrnách po
užívati ka výrobě umělé mrvy. Maozí nevě
rečtí ekonomové beztoho litají tolika úrodných
látek, které šetrností ka lidskému tělu ztrácejí
se prý národnímu blahobyta.

Svoboduí zednáři učinili závazným spálení
mrtvoly po smrti, proto lze poznati z tohoto
spůsobu pohřbu, kdo náleží tajnému podvrat
nému spolku zednářskému. Zvláště od r. 1886,
kdy apoštolská Stolice zavrhla apalovací spů
sob pohřbu, zahájily zednářské lože asilovnou
agitaci pro spalování. Oposice a vzdor k cír
kevnímu úřadu vede i v Praze několik přívr
ženců zednářstva ku postavení krematoria, na
něž se konají již sbírky po českých městech.
Není pochyby, že se vyskytne dosti neuvědo
mělých měst, která příspěvek tomuto zbyteč
néma podniku poskytnou, ačkoliv chudým svým
obecním příslušníkům pro zachování života by
přispěvek tento odepřela.
. Příležitostně oceníma ještě pádné „dů

vody“, kterými paliči mrtvol svou žebrota po
příspěvcích provázejí, dnes jenom upozorňujeme
na to, že pálení mrtvol příčí se kázni církevní
a katolík ke spalovacímu spolku přistouplý
stíbán jest klatbou. A nejenom katolická církev,
ale i evangelická zavrhuje spalování mrtvol
jako zvyk pohanský. Dle výnosu církevní
evangelické rady nesmí ani pastor provázeti
mrtvolu evangelíka ka krematoriu. Kdo zná
původ a vlastní příčinu zednářské paličské
snahy, nebude podporovati nevěrce v jejich
podvratných podnicích, protože nestává ani
jediného rozumného důvodu pro spalování
mrtvol. Katoličtí křesťané musí dbáti více hlasu
své církevní vrchnosti, nežli svévole nevěrců,
kteří nečiní žádného rozdíla mezi tělem zví
řecím a lidským. Kdo se považuje za zvíře,
nechť se dá spáliti, ale ať si to sám zaplatí u
mkohu k toma nenutí.

Politický přehled,
Doba velikonoční vresla sice do ovzduší

politického u nás jakýsi klid, ale po svátcích
ukazuje se nu obzoru opětné mráček mladočeské
obstrukce. Jisto, že Mladočeší jen tak zhola ne
rozhodli se ns opuštění od obstrukce, ale že jim
edménou za zanechání obstrukce minist. předsedou
dr. Kórbrem slíbeny nějaké ústucky, Před svátky
měli předáci mladočeští s dr. Kórbrem vázné po
rady. A že se opětně řiučí obstrukcí, patrno, že
se sliby p. Kórbrovy zase už rozplynuly před
přáním a hrozbou národu našemu nepřátelských
stran. Dle všeho divně tu hrají Mladočeši svou
poslaneckou úlohu, ač už přece pu t lika letech
mohli se postaviti na stanovisko pevné a ne ko
lisavé. Zaduje li parlamentem opětné česka obC
mckou smrtí pravdu učení Kristova potvrdil; ale
i jemu září radost s tváří, jakoby říci chtěl: a
co bych se té mučennické smrti bál, vždyť jest

Kdož by při
pohledu na apoštolskou tuto omladinu nevzpo
mněl si na slova Páně: »Žeň sice mnohá, ale
dělníků málol«

Ač nikdy tolik svěcenců jsem neviděl, a ač
čtyrvkrát do roka v Římě svěcení se koná —
což to přece na tak mnohé? Krůpěj do mořel
Vedle každého svěcence klečel kněz compagno —
já klečel vedle milého krajana, jehožto příkladnou
zbožností nejednou k slzám jsem byl pohnut. —
Což divu, že snažil jsem se použiti požehnané
této příležitosti ku vyplnění napomenutí apoštol
ského, na kteréž my kněží častěji měli bychom
pamatovati; »Napomíném tebe, abys opět vzbudil
milost Boží, kteráž jest v tobě skrze vzkládání
rukou mých. (II. Tim. 1, 6). A nyní nevyrušuj
me milého rodáka a nechme jej klidně rozjímati
o slovech Matky Páně, jež každý novosvěcený
kněz i o sobě říci může: »Veliké věci učinil mi
Ten, jenž mocný« — a jděme připraviti síň k prv
ním hodům lásky. Na Boží hod okolo 9. hodiny
ranní vidíš scházeti se u hrobu sv. Petra účast
níky prvotin našeho novosvěcence, Mluví se jen,
čeho nutně zapotřebí, aby posvátné, velebné ne
rušilo se ticho, a přece zdá se ti, jakobys ne
v dálném Římé, nýbrž v milé vlasti české dlel.
Okolo hrobu sv. Petra sami Češi a Moravané.
Jsouť tu mimo šesti "soudrunů vp. primicianta
z Propagandy oba naši, slovutní krajané z Raj
bradu (vdpp. Šťastný a Navrátil) a vzácní pout
níci z Prahy pan civ. ingenieur Wolf s chotí a
slč. dcerou. Přisluhoval jsem vp. primiciantovi,
jehožto tvář zářila posvátnou radostí; bylť si toho
jisté dobře vědom, jak neocenitelná to pro něho
milost, že dopřáno mu první svou mši sv. přiná
šeti ne hrobě sv. Petra; my pak všickni, kteříž

strukce, nesmí se pak jen ukazovati na trpělivé
Čechy, ale hlavně na vládu, která jakoby o spra
vedlivých požadavcích našich nevěděla. Trpělivost
českému lidu již dochází.

Ministrpresident dr. Kórber vydal místodr
žitelstvím všech zemí nařízení týkajícíse divadelní
censury. Uředníci „pověření divadelní censurou,
musí míti k tomu povolán plnou způsobilost a
literární vzdělání,

Císař propůjčil řád zlatého rouna zem. mar
šálkovi království Českého knížeti J. Lobkovizcovi
a jiným ještě osobnostem. Rovněž i předseda
min. dr. Kórber vyznamenán velkokřížem řádu
sv. Štěpána, nejvyšším to vyznamenáním, jaké mu
mohlo býti uděleno.

V Uhrách strana neodvislosti trvá sice dále
na svém odporu proti branné předloze, ale přes
to počíná se už ozývati maďarský odpor proti
obstrukci poukazováním na to, jaké by to mělo
následky, kdyby vyrovnání s Rakouskem nebylo
přijato a státní rozpočet nebyl projednán.

Okružník Combesův, jímž se biskupům za
kazuje povolávati mnichy za kazatele, zvlášť po
bouřil kruhy duchovenské. Aféra Dreyfusova na
novo rozčiluje nešťastnou Francii; má prý se ob
novit vyšetřování,

Povstání v Makedonii se stále šíří a toi
v krajinách od bulharských hranic vzdálených,
Povstalci připravují četám tureckým citelné ne
snáze. Z+ to se Turci mstí přepadávaním vesnic.
K tomu stále obracejí na sebe pozornost různé
zprávy o valečných přípravách v Bosně, v Rusku,
Turecku a ostatních státech balkánských.

Z činnosti katol spolků.
Z Police m. ME.Ve zdejší jednotě bude před

nášeti dne 19. t. m. vp. Jiří Sanula z Hradce Králové
o slávě a úpadku českého národa.

Zprávy místní a z kraje,
Pašijový týdem. Obřadysv.týdne vykonal

s neamdlévající avéžestí vedp,. kapitalární vikář mgr.
dr Frýdek. Veliké zástupy věřících přijaly sv. svátosti
v kathedrále i ve chrámé P. Marie. Sv. oleje byly
letos svěceny p. kardinálem v Praze, odkudž byvše
přivezeny do Hradce ve čtvrtek odpoledne, byly dle
obvyklého spů+obu vikariátním poslům rozděleny. —
Slavnost Vzkříšení v kathodrále a sv. Docha vydařila
se úplně, zato však vojenské vzkříšení u P. Marie
utrpělo dešrém. Okna Velikého náměstí byla a řídkými
výminkami téměř všecka osvětlena. Čirou temnotou
halila sa dloahá fronta vojenského místního velitelství,
domu spořitelny u letos též osiřelé dosud bisknpská
residence.

Nezbytnost městského parku Píšoso
nám z kruhů poplatnictva: „Popřejte laskavě měst
skómu poplatníku ve svém cténém listě místo ku vý
levu radostných citů nad vaší zprávou o brzkém zří
zení velikolepého parku mčetského v labských kotli
nách. Zprávu tato naplnila ine tím větším potěšením,
poněvač podnik tento bravě luští pegsimistické obavy
zdejších krubů řemeslnických. že v uastávající sta
vební kris. budou míti nepříjemný pobyt v našem
městě. Právě naopak! Dlouhá chvile následkem ne
dostatku práce dů se unadno zahnati v moderně seří
seném parku, kdež ve stínu košatých stromů za še

svedky js=e byli blaženosti jeho, na ten Boží
hod velikonoční z roku 1884 nikdy — nikdy ne
zapomeneme.

Zvlaště v okamžení, kde p. primiciant podá
val spolubritřím svým a zbožným, poutníkům
pražským Tělo Páně a kde po mši sv, uděloval
krajanům svým kněžské požehnání, oči všech slza
mi posvátné radosti bvly zaroseny .... a když
na to pozván jsa do Propagandy na oběd pro
cházel jsem se s novosvěcencem po velebných
chodbách světového ústavu, svědkem jsem byl ne
výslovné blaženosti milého rodáka a dopřáno mi
bylo i rahlédnouti do mladistvého, ale klidnou
roavahou ovládeného a horlivostí pro svatou věc
naplněného srdce jeho ... A. abych. vesele
skončil, uvádím milé čtenáře ještě do ozdobného
refektáře Propagandy, kde na počest šesti primi
ciantů odbývá se hostina. Utěšený to pohled! —
Uvidíme, dá- Bůh, v některé z budoucích vzpo
mínek ty mladistvé iinochy ze všech končin
světa přistupovati k stolu Páně — dnes pozo
rujme je v refektáři. A kdož by jim zazlil, že
vyjma veselého Číňana, jenž mimo rýži skoro
pic jiného nejí, měli se zde všickni čile k dílu?
— Mezi obědem na dané znameníjakoby z jedněch
úst velsbný zavzněl zpěv: „Evviva, evviva, i no
velli sacerdotil« (ať žijí novosvěcenci |), načež
blučný potlesk platící pánům primiciantům, kteříž
stydlivé sklaněli hlavy, zastupoval obvyklý u nás
přípitek. Naproti mně seděl mouřenín, výtečný
bassista, jenž při nadšeném zpěvu mimovolné
pochlubil se nám svými bělostnými zuby, jež
v tom černém obličeji zdály se ještě bělejšími.
Za poctu prokázanou musili nov svěcenci rozná
šeti ke všem stolům cukroví a nalévati víno ma
laga. Na dané znamení odebrali jsme se do sva
tyně, a touto návštěvou milého Syna Božího
končím. dnešní dopis.



lestu nádberné fontany bude lze ukolébati se v sladký
sen o velikém Hradvi, který aspoň hodlá občanstvu
připraviti líbesného koření, kdyš ma nemůže dáti šiv
ného chleba. Zlomyslní lidé si šeptají, se městský park
má býti zřízen na útraty městských přirážek pro pány,
kteří žádných přirášekneplatí a mají dosti času denní
procházky střídati jednou do městského, podrahé do
důstojnického parku. Ale na takové škrtily, kteří
hnedle křičí, kdykoliv se obecní přirážky mají o ně
kolik procent zvýšiti, nesmí moderní člověk nic dáti,
zvláště kdyš ho to nic nestojí. Městského parku do
brodiní badou moci ušiti nejenom nezaměstnaní živ
nostníci, nýbrš i z přepracovanosti vysvobozenído
mácí póni ve starém městě. Tito páni domácí nemají
nyní ani polovina dřívějších starostí « nájemníky,

rotože třetina bytů jest v domech jejich prázdna.
Fěmto lidem přijde zrovna vbud projektovaný park,
aby v něm užili v prázdné vhvíli trochu čistého
vzdochu, jehož mají ve svých domech citelný nedo
etatek, Mladšímu světu, zejména krásnějšíma poblaví
ovšem zůstane to asi stejné. Láska nezná rozdíla
mezi civilistou a vojenským stavem, proto dostaveníčka
badoa se odbývati se stejným úspechem v městském
jako dorad ve etarém důstojnickém parku. Nejvíce
snad starostlivé matky zakosí nepříjemností s novým
purkem, protože budou míti obtížnější hledání pohře
šovaných dcerašek, Dosad bylo vybledání jich v dů
stojnickém parku snazší, neboť park tento má pouze
jedna vrata a nenítak příliš prostorný. — Myšlénka no
vého městského parkn jest naprosto zralá k neodklad
nému provedení. Nechť 8e jenom začne s přípravami.
Zuím může se počkati a úpravou nekterých ramišť,
které dosad hyzdí naše město zrovna při veřejné sil
nici. Bude-li známo, če se zakládá nádherný park
bodný kus za městem, nebude si ztoho obyvatelstvo
nic dělati, je-li několik rumišť v jeho středu.
Bodří venkovavé pebadou si nic dělati z bezedného
bahna na Žižkově náměstí; Borromeum vydrží ještě ně
jaký rok za barikádon etarých cihel a reálka již
unese ramiště u vojenské zásobárny. Mnohé neod
kladné podniky, jako novostavba pukajícího gymnasia,
rozšíření plynového potrabí, kanálové sítě, pře
dláždění ulic atd. mobou snadno počkati až po městském
parka, protože všude odjakživa shání se každý dříve
po koření nežli po chlebě Doufám, že několik těchto
pár řádků povzbudí k čilosti zejména zástapce lit
sboru, neboť k tomu přece byli do zastupitelstva měst
ského zvolení, aby podporovali prospěch většiny měst
ského poplatnictva. Není pochyby, že lidoví zástupci
prosadí, aby nový park byl zřízen před rozsáhlouko
lonif nových dělnických domků a že v parku budou
zřízeny též tak dlouho slibované lázně, Problém tento
zajisté vábivý a vděčný poskytne vzácnou příležitost
zástapcům města ku získání ei vděku všeobecného“.

Z táboru pokrokářů. Tentotýdenzemřel
v Hradci Králové dlouholetý posluchač práv J Macák
na soucbotiny. Zesnulý vládl obratně perem a mohl
při řádně ukončených studiích dobře aplatniti své
vlohy ve všeoberně prospěšném působení. Věnoval se
však pokrokářské agitaci, obstarávaje stálou rubriku
v Hajnově „Osvětě“ z města našeho a náležel k nej
zásadnějším odpůrcům našeho listo. Při takovém roz
ptylování sil stadií ovšem nedokončil

Přednáška při zavřených dveřích.
Professor Massaryk pořádá v Hradci Králové dne 19.
dubna přednášku jen pro členy strany apro epolehlivé
hosty, jimž legitimaci opatří obuvník Hanousek. Jsme
toho rábledu, že při politické vyspělosti hradeckého ob
čanstva mob! p. professor uspořádati veřejnon schůzi
a nemusil se svými věrnými schovávati ee za dvéře.
Vyslechli j=ma již hezkou řadu různých řečníků bez
„řerušení, vyslechli bychom i p. professora.

Divadlo v „Adaibertimu.“ | Tovargšská
jednota sehraje v neděli dne 19. dubna b. r. Jeřáb
kovu původní historickou hra „Syn člověka“ ve t
dějstvích. Déj historické této hry, která nebyla dosud
na hradeckém jevišti vypravena, vážen jest z dob
proské invase za krále Bedřicha a z dob probuzení
českého národa. Začátek jest přesně o půl 8. hodině,

„Nebožtík Toupinel“ « Klicperovědi
vadle byl sice dobře sebrán, ale měl si vybrati jiný
den ku provozování nežli den noramní Hodu Božího
a pak též jiné interpretky. Pro našs dámy ochotnice
jest méně vhodný.

Ze Všeodborového sdružení křesí.
dělnictva. Scbůze užšího výboru v Hradci Král.
dne 10 dubna. Přítomní: Urban, Pochmon, Jenšovský,
Luštinec, Andrlík, Lábus a Polák. Podpory nermoc.
uděleny: N. Město n. M Janu Grimovi(7 dní chřipka)
6 K.A. Světlíkové (porod) 6K Hliusko: Josefu Ober
reiterovi (7 dni katar žaludku 8 K. Předměřice:
Aloisu Dostáloví (7 dní zánět pohbrudnice) 4K. Mýto:
Stěpánn Grossovi (8 dní zánět ruky) 5 K. Praha:
Fr. Vrlovi 7 dní zánět lůžka nehtového) A K. Podpora
stěhov.: Janu Černému z Předměřic 5 K do Král.
Dvora. Přijatí Členové: Pardubice. Karel Bachman I.,
Emil Truhlář III Úpice. Ant. Bednář I. Choltice.
Josefa Kalinova III Hora Kutná. A. Vilimovaká III.
Sedlec. A. Vidrová III., Josef Najman III. Semily.
Správcem etávkového fondu zvolen p. Jenšoveký
neračte proto zapowínati na stávkový fond.

Z měst. Klicperava divadla. Dámský
pěvecký spolek „Elška“ v Hradci Král. pořádá v 80
botu dne 18. dubna t. r. v městském Klicperově di
vadle koncert za spoluúčinkování pí. M. Masilové,
koncertní pěvkyně a p. V. Kuchynky, ekladatele a
virtuosa na kontrabas. Začátek o půl 8. hod. večer,
Předprodej vstupenek v knihkapectví p. B. Tolmana.

Úmrtí. Ve středu dne 16. dubna 1903 zemřel
vdp. Antonín Procházka, farář v Sebranicích. Narodil se
v Nové Pace dne 5. října 1844. a na kněze vysvěcen
byl dne 14. července 1870. — R. i. p.

Požár v Třebechovicích. V nocidne
6. t. m. vypukl v Třebechovicích neznámým způsobem
oheň, jenž strávil 6 stavení, patřících nejchudší třídě.
Obyvatelé poplachem probuzení zachránili pouze holý
divot, vše ostatní jim shořelo. Majitelé domků Leo
old Luňáček, Jos. Černý, Otilie Štanderová, Frant,
oudal, Frant. Smola, Jan Tomeš prosí dobrodinců o

nějskou podporu.

»

Výsteva čes. severe v Ho
řicích. Přihlášky ze skupiny malýchšivností a prů
mysla přijímati se budou včetně do30. dabna, aby
se vyhovělo naléhavým přáním pp. šivnostníků. Vý
stsvní výbor prosí pp. předsedy a jednately místních
komitétů v městech čes. severovýchodu, aby ve svých
ragonechb přiblášky sebrali a výstavní kanceláři zaslali.
Počet přihlášek do dnes došlých činí 7983.— Vlastoí
pavilony na určito staví: město Hradec Král., město
s okres Jičín, okree Nechanice a hrabě Harrach. Své
restaurace míti bude pivovar Král.-Hradecký, Novo
packý, Oborský a Hofický.

Ovocsický spolek pre Jičínsko
nřádá za spolapůsobnosti seměděleké rady pro krá
ovství České, zemského ovocnického epolku a ústřední
bospodářské jednoty pro král. České dne 30. dub
1403 o 9. hodině dopol. v knížecích sadech pod Čo
fovkou Soutěž rozstřikovačů na ničení plísní na stro
mech ovocných; sbor soudců rozhodne o výkonu a je
kosti jednotlivých vyzkoušených strojů a na místě je
odporučí. Majitelé sadů a zahrad mají sde nejlepší
příležitost, aby se s rozmanitými druhy otřikaček ne
stromy a k ničení plevele obeznámili. Kdyby pršelo,
pořádáse soutěž rozetřikovačů drahý den — Veřejný
štěpařský kors praktický při hospodářské škole koná
ee od 21. do 26. dubna.

Ze Staré Paky. Zřízenímnovéduchovní
správy v osadě naší bylo třeba poříditi Boží hrob.
Aby pak důstojný pro náš chrám zakoupen býti mohl,
obrátil se duchovní oprávce k věřícím s prosbou o
dobrovolné příspěvky, kterých se sešlo celkem 508 K
20 h. A sice přispěli: Urozená paní Marie Goskho ze
Sachsentbalu v Hoře Kutné 100 K, Katolická vzděla
vací Jednota v Nové Pace 16 K, Ženský odbor téže
Jednoty 36 K, J. Štekr 14 K 40 b, p. Petr Vávra
s manželkou z Oustí 20 K. Různí dobrodinci ve Staré
Pace 260 K, v Oustí 49 K 20, v Kremoli 29 K 40 h,
v Roškopově 16 K 60 h. V minulém týdna byl po
staven a ladným nepořádáním a provedením Čínil na
každého mocný dojem, a došel všeobecného uznání.
Světlo věnovala paní Marková a květinovou dekoraci
paní řiditelová Havránková. Závodu pana Ant. Su
cherdy v Nové Pace náleží za vypravení jeho čest a
uznání. Všem dobrodincům vroucí „Zaplať Bůh.“

Wvojí loket. Píše se nám: Dne 13. t. m.
zašel jsem do Kolíne, kde jsem v „České Stráži“ ze
dne 10. dubna b. r. četl lamentaci o klerikalisma mezi
katol. učitelatvem na Kolínsko. Hostiny, regenschoratví,
předzpěvování za 20—30—40 zl. ročně jsou dle „Č.
St.“ hlavní známky klerikálního učitelstva katol. Na
ukojení „Č. Str.“ sloužiž toto: Pastoři — blavně ma
ďarský šlechtic, superintendent Szalatnay ve Veliimi,
dvsvědčí orgánu helvetů a židů, kdo u něho byl na
hostině, kdo zadarmo drží 8 několika babičkami „ne
dělní školy“, předzpěvajs při funnsech atd. — Také
některý žid na Kolínska dobře ví, který evangelický
učitel jeho milostpaní nucen dělati komplimenty za
propůjčení povozu, v němž eám dělá kočího. To do
dává veliké vážnosti ne katolicko — ale helveteko a
židovsko klerikálním učitelům! — Katolicko-klerikální
učitelové na Kolíngku nejsou vůbec na farní hostiny
zváni a kde katol. řídící učitel je regenschorim, je
slušně placen a dodává mu to i větší vážnosti mezi
poplatníky — osadníky. Ti katol, klerikálové nechodí
na fary pro poučení, jak třeba helvetskou a pru
šáckou propagandu „Pryč od Říma“ fedrovati. Evang.
učitelé jsou fici-pastoří ve smíšených ob
cích. —

Z České Třebové. Asi přededvěmaroky
měli jsme „na eplavě“ sochu uv. Václava. Jedné noci
však socha s podstavce dosud nevysvětlitelným způ
sobem spadla a na několik kusů ao rozbila. Tóže noci
byl velký vítr, jímž snad nejspíše byla zvrácena. Pan
Ant. Felecman, továrník, da! kusy odvézti ku zdejšímu
sochaři Fr. Voleskéma a od té doby se málem na
sochu zapomnělo. Obec má jiná vydání a starosti a
nikoho nebylo, kdo by ge o sochu tu staral. V pon
dělí velikonoční při valné hromadě občanské záložny,
když již asi deseti různým spolkům byla odblasována
podpora po 60 nebo 100 K, žádal také p. Václav
Gregar, předseda Literátského spolku, by valná hro
mada darovala také nějakou částka na zřízení nové
sochy sv. Václava, jelikož stcrou nelze dle výroku p.
Voleského vůbec spraviti. Přes prudký odpor sociál
ních demokratů povolilo se 50 K, které ovšem na
zřízení sochy nestačí, ale začátek přece je činěn. -
V úterý 14. t. m konal se zde zvláštní pohřeb bý
valého učitele zdejšího p. Václava Hauemana, jak ui
sám ustanovil. Docela jednoduchý výkrop u 5. hodině
ranní. Podobného pohřbu Česká Třebová v takovou
dobu ranní ješ'ě neviděla,

Stavba nového chrámu v Náchodě.
V době. od 28. března do 14. dubna 1903 k účeli
tomu krořně sbírek kostelních věnovali a odvedli: po
20 K: p. Josef Holzbach, magister pharmacie a lé
kárník v Náchodě, nejmenovaná z Náchoda a p. Jan
Poličanský, řídící učitel v České Skalici, na uctění
památky drahého syna + p. Ph. C. Jana Poličanskáho,
kandidáta professnry v Č Skalici; 16 K 22 b: spolek
křížové cesty u sv. Michala v Náchodě; 16 K: ctitelé
křížové cesty u sv. Vavřince v Náchodě; po 10 K:
p. Karel Berger, úředník c. k. priv. české sev. dráhy
v Praze a p. Vilém Berger, c. k. prof. na české prů
myslové škole v Brně, každý na octění památky avého
zvěčnělého otce — p. Jana Bergra na místo pohřeb
ního věnce; p. JUDr. Marian Dvořák, c. k. okresní
adjonkt soudní v Kadani, dp. P. Váci. Šitina, koope
rator v Hronově a al. spolek divadelních ochotníků
na Kramolně; 6 K: p. Frant. Drořák. c. k. vrchní
official soudní v Plzni; 4 K: p. Jos. Felr v Bělovsi;
po 3 K: dp. P. St. Hlína, zám. kaplan v Náchodě od
obyvatelů fary Vrbické u Poděbrad, dp. P. Václav
Kvasnička, katecheta v České Skalici; po 2 K: paní
Alžběta Čejchanová v Babím, p. Karel Černoch v Ná
chodě, p. Jos. Lanta, obchodník v Náchodě, p. Václ.
Maršík, rolník v St. Městě n. M, pí. Růžena Traneč
ková v Náchodě a p. A. Tuček, továrník v Hořicích;
1 K: p. Frant. Kalousek, topič na dráze v Náchodě.
Veškerým šlechetuým dárcům projevují se nejvřelejší
díky se enažaou prosbou za další dobrotivé příspěvky,
jež se odvádějí ne děkanství aneb zasýlati mohou též

pošiou mo na spolekpro vystavěnínového chrámuúně P vovins z Náchodě
o Blegrův večer v Chotěboři. | Besední

výbor posval všecky naše spolky na schůsi, konaaon
v pondělí velikonoční se příčinou důstojné oslavy

amátky Riegrovy. Z4 řečníka pozván byl vdp. farář
lšek z Nově Vai, který charakteristickými rysy vytkl

celkový výsnam působení Biegrova pro národ se za
jímavýmipodrobnostmi. jeho,e ohnivýmnadšením
pronesená, takořka elektrisovala přečetné obecenstvo,
jehož většina tvořila inteligence z města i okolí.
Přímo uchvacujícím byl zvláště doslov, ve kterém
známý fečník poukázal na povinnosti národní, které
pro kašdého Čecha = Činnosti zesnulého vyplývají.
Rečníka bylo se všech stran gratulováno.

Novíme dme ani hodisy. V Pelhřimově
14.t.m. odpoledne měl vyjíti pohřební průvod se zesnu

lým p. MUDĎrem.Nenreitrem z domu p.proč Vyhuálka,kdež bydlil též c. k. berní adjankt p. RadofStolejda.
Když se jiš na rakev víko kladlo, šel se p. Stolejda
rychle přesléknouti, litaje hlasitě zesnulého. Pojednou
si v byté posteskl na silné píchnutí u erdce a hned
na to klesl mrtav na podlahu. Když MUDra. Neureitra
s domu vynášeli, byl p. Stolejda jiš chladnou mrtvolou.
Událost teto způsobila sde veliké vzrušení.

Mladočeský polit. klub v Králové
Městel svolel na den 13. dabna echůsi voličů
okresu Král. Městeckého do Král. Městce, jež byla

četně navštívena a na kteréž promlavil zeneký a říšský
poslanec p. Dr. Fr. Fiedler o nynější politické situaci.an poslanec doznal, že nynější naše poměry politické
jsou těžké, neutěšené. Prohlásil mimo jiné, že obvinění
mladočeského klabu, jakoby vždy jen malicherně
vládě vyhrožoval a vědy zase téše vládě astapoval a
povoloval, není oprávněno, poněvač prý politika klubu
toho vzhledem ku jednotlivým zájmům národohospo
dážekým, jichž opatření na zřeteli měla, pro ně od
obstrokce v jednotlivých případech uaponštěla, ale
blavní zbraň že sobě ponechala v rukou, totiž ob
strukci prot: schválení předlob vyrovnacích. Předlohy
tyto sice připuštěny ku 1. čtení, ale stalo se prý tak
proto. aby nyní vláda tak snadno nemobla předlohy
tyto $. 14. prosaditi. Ostatně prý nejbližší doba, kdy
21. dabna sestoupí se zase říšská rada, situaci jistě
objasní. Vývody p. poslapce pozorně vyslechnuty,
místy také provázeny pochvalou až na ty rozličné
nejapné interjekce ze strany social. demokratů inter
nat., anebo některých jiných účastníků schůze, kteří
— bez ohledu na stáří, či vlastně na mládí, holdují
heslu „volnost“. — Ovšem nescházelo i stížností váž
ných proti vedení politiky české nynějšími zástupci
našeho lidu, které kromě jiných některých přítomných
voličů zejména v historickém postupa vytkl Dr. J.
Moník, advokát v Králové Městci, který, ač — jak
pravil — Mladočech, přece vytýkal mladočesk. klabu
na r. ř. nedůslednost a chaboet, z které jen vláda u
nerřátelé naší věci sílu čerpají a důrazně protestoval

zněla na soublas s působením poslance p. Dra. Fie
dlera a to proto, že by se z toho unadno mylně
soaditi mohlo, jakoby voličstvo okresu Král. Městec
kého i také a politikoa klubu mladočeského spokojeno
bylo, což ale, jak řečník — ovšem ne bezdůvodně
tvrdil, daleko pravdou není. A proto potom ku reso
luci první připojen a přijat dodatek p. Dra. Moníka,
v němž se vyslovuje nelibost nad dosavádním postu
pem mladočeského klubu na radě říšské! — Komický
momeat poskytla této schůzi „řeč“ zástupce místních
internat. socialních demokratů, zvláště když mezi
jiným vyčítal Mladočechům na říšské radě, že na há
jení státního práva českého zapomněli. Starou pís
ničku „Ach jsou to zlé časy —přišli k nám Prušáci“
také jsme ta slyšeli, ovšem s obměnou „přijdou
k nám Prašáci“, a každý o budoucnost vlasti sta
routlivý občan zajisté při tom tradně se zamyslil
vzpomena Tirkových pruských kanonů, které prý
hnedle udělají v Rakouska pořádek, vzpomena „do
hořívajícího františku“ Klotzova čí Knotzova a vzpo
mena jak marné je to volání. „Adámku náš, co pak
děláš, na louce ti pasou —ty nic nedbáš!l“ Ba tradno
pomysliti — a p. Dr. Herold «£ Comp. porovnáním
sitaace naší politické 8 ternnou komorou, kde na ne
známém místě propadlištů — kteréžto porovnání, bo
hnžel, není ještě zastaralé — nás nepotěší. — Jenom
vzpomínáme, že snad v Starém Zákoně řada proroků
se přece neakončila, ponvač ee zdá, že proroctví ji
stého Dra. Eduarda v Měloíku se plní: „Měl bych
to za neštěstí pro náš národ, kdyby naše strana
v národě většiny se domohla.“ Než, nechme výčitek;
raději se spoje a hledejme společně cesty šťastnější
pro budoucnost!

Pohřeb J. M. P. Ferdinanda Bur
síka, opata želivakého, konán 9. dubna odpol. na
hřbitov želivský za velikého účastenství obecenstva i
četných hostí pohřebních, zástupců úřadů, obcí, du
chovních správ, spolků atd. Zosláno též mnoho tele
grafických projevů. Ubřady pohřební vykonal Jebo
Milost vsdp. Josef Karásek, opat praemon. kanonie
novoříšské. V oputském chrámu Páně rozloučil so
vroucí řečí vldp. P. Norbert Beneš jménem všech
ostatních bratří s milovaným představeným: „Cur
nos pater desorie, ant cai nos děsolatos relin
guis?“ volali s pláčem řeholní bratří k umírajícímu
biskupu a předetavenému svému ov. Martinu. U proč
jsi nás otče opustil a komu nás siroty zanecbal's, tak
s bolem a žalem voláme dnes my nad rakví předob
rého tatička svého, Ferdinanda opata. Dlouho již ne
překvapila širší veřejnost nějaká zpráva tak, jako
smutná zvěst ohlašojící, že dobré zlaté srdce želiv
ského pana opata na vždy již umlklo. Nikdo nechtěl
věřit, někdo nedovedl pochopit, še by to bylo možno,
aby ten ctihodný kmot složil jiš stříbrné své šediny
do hrobu ku spánku mrtvých, ač to bylo to nejpři
rozenější pod sluncem, neboť všeobecně známo bylo,
že jiš dlouholetá nezhojitelná choroba život jeho ohro
šovala. Proč tak překvapila a slzou žalu tek pře
mnohé oko zrosila svěst, že náš milovaný opat zemřel?
O kdo jej dobře znal, ten se toma nediví, ten ví, že
s ním zase zhaslo ve společnosti lidské jedno slunce
vsácné dobroty a krásy. Když dnes ráno vp. spola
bratří moji vznesli na mne ten čím čestnější tím bo
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Pokoj v Čechách!
(15) Je právě doba velkonoční, kdy tak

často slýchati slovo Páně k apoštolům: Pokoj
vám! Což puk byli očeníci Kristovi takoví ne
posedové a svárlivci, že je musil těmito slovy
Spasitel konejšíti? Bezpochybyněkdy takovými
byli; tu však po vzkříšení chtěl jim Vykupitel
BAsrdce vložiti, že největším štěstím v tomto
slzavém údolí jest pokoj — jako naopak nej
větším neštěstím jeat nepokoj. Pokoji, svatý
pokoji, kdož by si tebe nepřál? Není-liž ne
šťasten každý jednotlivec, jenž bo nemá, každý
národ, z něhož pokoj ten zmizel?!

V klidu, míru A svornosti jest nám křes
fanům vůbec žíti. Be všemi lidmi, což na vás
jest, pokoj mějte — napomívá nás učitel ná
rodů. Vždyťjsme všichni dítky jednoho a téhož
nebeského otce; tudíž zajisté jsme vespolek
bratří a sestry k tomu zde povoláni, abychom
snášeli se navzájem v jednon: ardci, a jeden
kráte v blaženosti věčné pospolu se radovali!
O jak krásné a utěšené jest to, když přebý
vají bratří v jednotě! — Proč však tu a tam
tolik bolu a bídy? Chybí pokoje. V mnohé
rodině jest bohatství, zámožnosti ba nadbytku
dosti; sourozenci jsou mladí, zdraví, bujaří.
A přec není tam štěstí — protože tam spory,
sváry, různice jakoby otravovaly jednomyslnost,
protože tam není pokoje. Ztraceno jest ono
přeslavné darování Páně: Pokoj svůj dávám
vám. A proč? Pro hříchneupřímnosti, nelásky!
O kóžby se ti a takoví jednotlivci v Čechách
vzpamatovali a kn Kristu, knížeti pokoje zpět
navrátili! Budiž pokoj v Čechách!

V jednotě bez roztržitosti a v pokoji jest |
zvláště nám katolíkům žíti. O jak dobré by to
bylo, kdyby jen rozličné odrůdy a odstíny a,
jednoty, spolky a strany katolické v naší vlasti
byly zu jedno, tvoříce pevně semknutý a dobře
zřízený Šik, jenž by dobře čelil protivníkům
viry i vlasti naší! Radujeme se, že konečně
podařilo se alespoň základ položiti k společ
nému postupu při třech předních stranách ka
toliků v Čechách! O kéž zavítá nyní klíd a
mír do srdcí zbratřených, aby tím úsilovněji
pracovati se mohlo pro blaho národa na zá
kladě zásad Kristových! Nechť již se klidí £
řad katolíků sjednocených satan i kašdý jiný
doch zlý. Mezi katolíky budiž pokoj v Čecbách!

Doba naše je doba pokroku a vynálezů.
Co vše jen sanělý duch lidský vymyslil a ačinil,
jen aby zpříjemnil aosladil život jak jedincům,
tak i společnosti! Než proč as není toho po
přáno jednotlivcům ani národům, abyse z toho
ze všeho těšili a radovali? Protože všade ne
ústapnost, pýcha, nesvornost, protože ve 8po
lečnosti zavládá býti bez Boba, bezbožnost, pří
níž nemůže obstáti pokoj a štěstí. Proto také
— žel Bohu — povstává národ proti národu,
říše proti říši, a smutno, přesmutno občas i
po vlastecb našich! Nešlechetní lidé — jak až
snámo — jsou drzí a nestydatí, a Štvou jedny

poví druhým, jen aby těžiti mohli z obou.šak všeho do času, Bůh na věky! [ na ně
jednou dojde. Staří Čechové říkali: Když Pán
Bůh umínil trestati koho, protože páchal ne
pravosti mnoho: nejprve mu zdravý rozum
odjímá, a zrak očí jeho slepotou jímá, by šel
úprkem k svému zabynutí, k čemuž ho hří
chové vedou a nutí, až vždy dojde pokuty a
trestání, jehož zasloužil v zlém hříchův pá
chání. Ó kéž i v naší vlasti oba národové
usedlí prohlédnou a zapudí ze středa svého
všechny štváče, a konečně na poctivých zása
dách Kristových se vyrovnají!O jak by pak ra
dostně hlaholilo po všech nivách českých slovo
Pokoj v Čechách

Státní dluh.
(14) Nedávno rozepsal jsem se na tomto

mistě orevisi státního dlahu; něco jsem zůstal
však svým čtenářům dlužen a sice, co státní
dluh jest, jaká jeho povaha a forma.

Imserty še počítají levně,
Obnovavychásív pátek v poledne. Ročník IX.

Je převrácený názor, měřiti finanční stav
některého státu dle jeho zadlužení; neníť úhrn
státních dluhů měřítkem finančního stava
země, nýbrž poměr mezi čistým příjmem a
vydáním. Francie při svých 20 tisících milionů
franků dluhu, při svých však 3000 milionů
ročních důchodů je vlastně méně zadlužena
než Torecko, jež dluhoje sice jen asi 6000
milionů, nemá však při svém tureckém ho
epodářství ani čtvrt milionu svého příjmu.
Vznikl státní dluh ovšem též z potřeby, jako
u každého jednotlivce, avšak zde třeba bráti
jiné měřítko a sice upotřebení vypůjčených
kapitálů. Veliký díl státních dluhů vznikl
z okamžité potřeby, aniž by v nejmenším
prospěl obecnému blahu, k. př. na vedení
války, jako společný rakouský státní dluh,
avšak větší díl je rázu produktivního, čili
opotřeben by) na takové položky v státním
rozpočtu, jichž bylo nutně třeba k hospodář
skéma a kultornímu vývoji státu. Jako moudrý
továrník, ač vlastně žádných dluhů nemá, vy
půjčí si větší obnos, aby závod svůj opatřil
nejnovějšími stroji, by vydržel konkurenci svě
tovou a zvýšil výrobní sílu svou, tak činíi
stát. Proto většina státního dluhu není té po
vahy, jako ony mrtvé číslice, jež jsou fakti
ckým břemenem poplatnictva a jež jeden fi
nanční ministr po druhém beze změny přejímá,
nýbrž jsou dluhy opravda prodoktivními, t. j.
takovými, jež 8e nejen samy zúročají, nýbrž
mohou býti pro stát i pramenem nových
příjmů, jak je tomu k. př. udrah, jež si dobře
stojí, neb u podniků melioračních, jimiž se
opravdu zvýšila výnosnost půdy, takže kuta
strální výnos v té krajině stoopl.

Je i tukový produktivní státní dluh, jenž
sám sebou nekryje úroky, avšak investován

atd. Tak k. př. vyžadovalo moderní trestnictví,
e nímž stát náš po roce 1866 počal, pěkné
miliony a jediná trestnice plzeňská, která prý
dnes hrozí sesutím, sáhla hlaboce do kapes
rakouského poplatnictva, avšak tu rozhodoval
právě takový moment mravní. Kdyby stát
chtěl, aby veliké reformy v politice, obchodu,
nebo průmysla zaplatily se kotovými penězi,
musil by předepsati vysoké daně, jež by těžce
dopadly na jedno pokolení; je tedy zcela
slušno a spravedlivo, aby budoucí generace,
jež z oprav těch rovněž těžiti bude, spolu
nesla břímě a tu ovšem nezbývá státu nic
jiného, než aby si potřebnou částka vypůjčil a
šikovnou finanční operací úroky vypadající na
jiné straně domů dostal. Je-li menší a uza
vírá-li se státní výpůjčka pro okamžitou po
třebu, ukryje se snad z hotovosti, jakou si
žádný finanční operatér z raky nedá; není-li
to možno a nevystačí-li běžné příjmy, pak
se takový dlah konsoliduje, čili promění ve
fandovaný.

A jek se dluží stát? Především je tu tak
zv. dnes neobvyklá nucená výpůjčka, k níž se
sahá jen v největší nouzi a kde stát nařídí
občanstvau, mnobo-li mu musí ono na jistý
úrok opatřiti. Jiná cesta je t. zv. subskripce,
čili uárodní půjčka, proto tak zvaná, že si
národ půjčuje vlastně sám sobě a státní dlah
jeví se býti velizou státní spořitelnou. Ktomu
elouží t. zv. státní dluhopisy čili obligace,
jinde pak jako ku př. ve Francii a Auglii t.
zv. rentové státní dluhopisy, jimiž stát nega
rantuje svým věřitelům kapitál, nýbrž pouze
jistý roční důchodek. Takovýto státní dluhopis
liší se od dlužního úpisu soukromníkova v tom,
že nemůže býti vypověděn, takže majitel stát
ního dluhopisu má právo žádati od státu splá
cení úroků, nikoli však vyplacení kapitálu,
Ovšem je každému státnímu věřiteli volno,
prodati svůj dluhopis na burse čili v hotový
peníz rroměniti, nedostane však cenu nomi
nelní, na niž obligace zní, nýbrž korsovní, jež
variruje (se mění) dle toho, jaká je úroková míra
a hlavně, jaká je všeobecná, hospodářsko-poli
tická situace, čili jak ei ten který stát stojí.
Je li zapleten do války, klesají jeho papíry,
vyhrává-li, stoupají, čili jak se říká, jsou

jednou pod, jednou nad par/. Když je válka
potřebuje stát hotových peněz, úroková míru
stoupá, papíry však klesají, poněvadž není po
nich taková poptávka. 40 milionů,jež vyplatila
Česká spořitelna svým vkladatelům, potovalo
zase do peněžních ústavů a nebylo by divu,
kdyby byly úpisy zemské banky silnou po
ptávkou stoaply. Dle toho jak si stát nebo
země stojí, dává jistý počet těchto obligac
k vylosování, t. j. splácí kapitál, což iéž činí,
podařilo-li se mu zaopatřiti si peněz na menší
úrok. Tukavýmto splácením kapitálu byla
vlastně též nedávno provedená konverse, jenže
do nemalých rozpaků přišel by stát, kdyby
státní věřitelé žádali svých kapitálů zpět a
nespokojili se i s menší mi úroky.

Státní losy jsou vlastně též státními
dluhopisy, jenže úroků užije se zde částečně
na výhry. Ježto při nich je jakási třeba ne
patrná naděje na výhra, těší se všeobecné
oblibě a jsou ueškodnější, než t. zv. malá
loterie.

Dlažním úpisem jsou i papírové peníze,
jichž stát může vydati jen tolik, mnoho-li
obaášejí jeho běžné příjmy. Tyto státovky,
nebo, vydává li je rak.-uherská banka, ban
kovky, jsou vlastně nejpraktičtějším státním
dluhopisem, jenže stát nemůže nikoho přinatiti,
aby je přijímal v ceně nominelní, čili aby jím
vynafil kurs, oýbrž mosí platiti jakousi di
ferenci mezi penízem kovovým a papírovým,
t. zv. agio, jež je tím menší, čím pevnější po
skytuje stát záruku. Dnes nemáme a nás ugio
žádné, avšak v cizině papírových peněz našich
vůbec neberou, v bankovních obchodech pak
agio žádají. V Italii jsou zuse hledanější pa
pírové liry, ježto mezi stříbrnými je mnoho
falešných v oběhu. Za franc. revoluce a za re
voluce v Uhrách neměly assignátya košatovky
ceny téměř žádné, už ji ztratily nadobro. Nej
obyčejnější však cesta, jakou si stát peníze
opatřuje, zvláště v čas války je, — že se obrací
na bankéře a bursy; pak ale je to rozhodně
dražší, ježto musí platiti provise nejen ban
kovníra domům, ale i sprostředkovatelům, tito
pak navzájem těm, kteří jim vbchod dohodili.
Je tedy národní půjčka cestou nejen uejsolid
nější, ale i nejlepší, ježto zlato, v němž 80
úrok do ciziny musí odváděti, zůstává doma
a je nevlastenecké, zrovna jako neprozřetelné,
kopovati cizí papíry, třeba nesly o mnoho
vyšší procento, ježto takové papíry jsou po
dezřelé, zrovua jako ony peněžní ústavy, jež,
ačkoli je zavedena 4, úroková míra, nabízejí
ještě 6 a přes 59.

Státot dluh je tedy nutné zlo, ale spolu
vhodná příležitost k bezpečnému uložení ka
pitálu a proto je on, dokud stojí v patřičném
poměru k státním příjmům A poplatné síle,
mocným činitelem v národohospodářství.

Dopis z Prahy.
V Prase, dna 22. dubna.

(„Pro domo“ čili zase jednou někomu drobítek přes
prsty. — K reakci v českém spolkaření.)

Mezi obzvláště horlivé a udatné obránce
všech, jiným lidem nepochopitelných nebo ne«
sympatických kroků a podniků jisté frakce
mladočeských politiků náleží od řady let
v Kutné Hoře tištěné a v Praze na Smíchově
nyní vycházející noviny, jež jsou jakýmsi po
litickým tejemstvím. Neví se totiž veřejně, čí
vlastně jsou majetkem, kdo je píše, kdo je
vydržaje a kdo na ně platí. Jejich žurnalistická
činnost záleží v tom, že každého, kdo se
nezdá s jednáním jistých mladočeských vý
tečníků souhlasiti, ve svých sloupcích v žád
ných jiných českým jazykem tištěných novi
nách neužívaným způsobem popravují, ač po
pravovaný je při tom dále živ, zdráv, dobře
spí i chutná mu jisti. Časopisu tomu se totiž
musí přiznati a nesmí se mu popírati ta sláva,
že umí .nejsurověji jednotlivé osoby z české



společnosti napadati. V obledu tum náleží mu
bez odporu v českém veřejném životě prven
ství. Po Praze se sice šeptá, kdo jest dachov
ním otcem tohoto jeho působení. Sehnal by bo
jeden velice snadno, neboť vyslovuje se při
tom dokonce i obdiv, že páns hodnou hroudou
mésla oa hlavě na sloníčko veřejné diskuse
leze a lidé se dokooce smějí, když z tajně skrý
varé své posice často užívá také obratu, že

rý „drzé čelo jest lepší, než-li popložní dvůr.“
atrně se o pravdivosti pořekadla toho pře

svědčil a dokonce se sám snad jenom pomocí
drzého čela živí a má se při tom lépe, než-li
by měl poplužní dvůr. Avšak což kdyby tak
někdo silnou rukou pro pána toho do jeho
ústraní hmátl, popadl ho za pačesy a vytáhl
ho ven na světlo a zde zavolal všechny ty, do
pichž pán ten během let tloukl a pak s nimi

spojenými silami“ pověděl náležící mu díl?
o by ma moblo býti kapitálně nepříjemným!

V jednom z posledních svých čísel vě
noje časopis ten také svou pozornost praž
skému dopisovateli do „arciklerikální Obnovy.“
Vykládá totiž svému čtenářstva, že prý dopi
sovatel ten spisuje životopis královéhradeckého
biskupa — Haise a kárá při tom Českou
Akademii, proč mu dala 200 K na náklady
8 dalším bádáním o působení biskupa toho
spojené. S rozhorlením vyčítá pražskému do
pisovateli do „arciklerikální Obnovy“ jeho
styky s — katolickými Čechy a potom obratně
leze mu do portmonky a potěžkává mu kapsu.
Shledav je v pořádko, odlehčuje si zamilo
vanou svou zásadou, že prý je „drzé čelo
lepší, než li poplužní dvůr.“ 

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ k roz
manitým hloupým a malomocnýmútokům, jež
jsou od let na něho pro důvěrné styky s tímto
listem z různých stran podnikány, pravidelně
ze zásady mlčívá. Jenom výminečně různé po
zoruosti tomu či onomu oplatí. A to má za
potřebné učiniti nyní také duchovnímu otci
onoho listu, jehož osobu zatím ponechá v jejím
ústraní, neboť na veřejném znemožnění „sta
rého přítele“ nemá v této chvíli žádného zájmu.
Držíme se zásady „fortiter in re, suaviter in
modo.“ Pán zajisté dobře rozuměl|

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ slyšel
mnoho a viděl ještě více, jak se od Skrejšov
skébo mladočeským politikům vyčítané heslo
„Drzé čelo je lepší, než poplažní dvůr“, prak
tikaje! On však pro svou osobu toto heslo
vždycky zavrhoval a zavrhuje a sice tím způ
sobem, že pojmy v něm obsažené přestavoje.
Pražský dopisovatel do „Obnovy“ totiž během
své veřejné činností nabyl toho přesvědčení,
že „poplužní dvůr je lepší, než li drzá čelo.“
Proto se přiznává, že u každého veřejně pů
sobícího muže daleko raději vidí a více cení
„popložní dvůr“, než-li „drzé čelo“, jehož vláda
u nás snad právě konečně skonává. Pražský
dopisovatel do „Obnovy“ sám nikdy „drzého
čela“ neměl; kdyby je měl, dohrával by dnes
s uékterými výtečníky neslavnou politickou
roli v dějinách českého národa. To nezapírá,
že je mu trvalé držení a řádná správa po
plužního dvora daleko milejší, než-li pomíjející
eláva, moc a užitky „drzého čela“. Pražský
dopisovatel do „Obnovy“ nechce rozvínovatí
celé řadě jinak slušných mužů z české veřej
nosti nepříjemná fakta, jež by mohl a má

FEUIULETON.©
Pan delechtor.

Vysocky.
Tak jako náhodou při pořádání sterých pa

pírů přišlo mi do ruky sešlé, zažluutlé parte, ohla
šující po jedné straně česky, po druhé německy,
že „Všemohoucímu zalíbilo se povolati na věčnost
Jana Svobodu, řiditele panství atd. na výslužbě«.

Přečetl jsem starý, rozpadávující se papír a
sotva jsem zvěděl, co obsahuje, vyhoupla se rázem
přede mnou zajímavá figurka pana řiditele Svo:
body, zvaného vůbec panem delechtorem,

Viděl jsem jeho zarůžovělý obličej, lemovaný
jako passapartoutem šedými vousy, obličej tak mi
lounký s těmi přimrkávajícími očky, že by nikdo
ani neuvěřil, jak uměl se kaboniti, jak la očka
dovedla se blýskati a jak ty usmívající se rty do
vedly nepěkně nadávati. Pan delechtor jsu ještě
jedním z těch panských úředníků, kteří odkajeni
byli mlékem robotním, nemohl nikdy pochopiti,
že lze svésti něco s lidem po dobrém. Pro něho
platita stále jenom lavice a musketýrský výprask
a protože nemohl ho ayní již používati, odleh
čoval si aspoň křikem a spíláním. Jak uměla ta
jeho hubená postavička se rozpřáhati, dupati, ka
sati se, když kočárek, bez něhož do polí se ne
vydal, zastavil na rozjezděné cestě, Dostával správec,
dostával adjunkt, dostával šafář, poklasný, zkrátka
kde kdo. A když se dosti vykřičel, když vyčerpal
celý slovník přezdívek a nadávek, pak bylo dobře,
Jeho drobná osůbka schoulla se zase do kouta
kočárku, oheň v očkách pohasl, rty se nabraly do
úsměvu a obličej oblekl starý ráz růžového slu
néčka. Pan delechtor dal rozkaz k návratu všecek

rávo zde jako odpověď na posornost -mlado
ského časopisu uvésti a dokázuti, že ziska

chtivost jest jeho osobě vlastností cizí a da
lekou. To mu však budiř dovoleno, že vřele
všem veřejně působícím a působiti chtějícím
osobám odporačuje, aby se do veřejné činnosti
všdycky raději vrhali vyzbrojení jsouce „po
plužním dvorem“, než-li spoléhajíce se pouze
na — drzé čelol

Dále se list onen rozčiloval, še prý praž

spisuje životopis královéhradeckého biskupa —
Haise, který prý dle onoho časopisu „ve
likým přítelem národa našeho nebyl“.

Zde tiskopis ten jedním otevřením baby,
(budiž nám na silný útok dovolena přiměřeně
útok ten charakterisující odveta), zrovna dva
kráte zabučel.

Pražeký dopisovatel do „Obnovy“ již
druhý rok uveřejňuje obsáhlé a nejpodrobnější
„Vypsání života a působení královéhradeckého
biskopa Jana Leopolda Haye“, kterýž byl
otcem tolerančního patentu a původcem rů
zných náboženských zmatků ve východních
Čechách. Zajímavá a důležitá tato studie o
Hayovi vychází již dvě leta v „Časopise Če
ského Musea“, ve všech českých novinách byla
během té doby šestkráte oblášena, těší se nej
Širší pozornosti, jenom onen výborný list o
tom ničeho neví a své čtenářstvo informuje
nehoráznou zvěstí a novinou, že prý pražský
dopisovatel do „Obnovy“ apisuje klerikáluí ží
votopis biskupa — Haise.

Při tom pak jedním dechem biskupu Hai
sovi vyčítá, že prý velikým přítelem národa
nušeho nebyl! Todále svědčí, jakou má onen
časopis vážnost ke svým čtenářům a s jakým
fondem vědomostí při jejich obsluze operuje!
Roku 1893zemřelý královéhradecký bisknp dr.
Jvsef Hais byl synem českých rodičů a rodákem
české vesničkyBuděticpod Šumavoua byl jako
profesor bohosloví v Budějovicích nejdůvěr
nějším přítelem a rádcem příkladného českého
biskupa Valeriana Jirsíka při zakládání če
ského gymnasia v Budějovicích, atd., což jest
všeobecně známo, jenom onen mladočeský žur
ná! to neví!

Tyto dva doklady ukazují atlantický ve
likou mělkost a novinářské diletaatství onoho
časopisu, jehož svobodomyslnost jeví se nyni
také v tom, že druhdy při kandidatorách tolado
českých poslanců praktikovanou nešťastnou zá
sadu: „tomu ten mandát dojde, ten toho vice
potřeboje“, podstrkuje dokonce i české Aka
demii věd a umění, již patrně pokládá za za
opatřovací ústav nebo špitál pro potřebné a
„Potřebnější“ existence, jakým před lety bý
vala kandidátní listina mladočeské strany, kde
za poslance navrhována prosazen ten, kdo byl
toho více — potřebnější. Snad by onen časopis
mohl dokonce navrhnouti, uoy se nadace 4
podpory na hotové výlohy různých vědeckých
badatelů udílely jenom na základě od otce
chudých vystaveného „atestu chudoby“, jako
se děje pro ty, kdo mají dostati oběd v „obecní
kachyni“,

Když takové noviny, jako je onen tiskopis,
mohly a směly se vydávati za orgán velké,
důležité politické strany, není jinak možno,
než-li že potom na konec odstřelí ji edadno
třebas jednoduchý — fořt. Pražský dopisovatel

šťasten a spokojen, že teď to půjde v pořádku.
Jak mu pak chutnávala posnídánka nebo svačinka

Hůře bylo, když nemohl ven pro špatné po
časí, nebo když chytla ho nemoc, obyčejná u ta
kových starých pánů a když musil se šoulati jen
po kanceláři nebo naboře v pokojích. Pak křiku
jeho nebylo konce., Tam užíval totiž jazyka ně
meckého a tu buď že tento překrásný jazyk sku
tečně obsahuje daleko větší zásobu »ozdobnýche
siov nebo že pan řiditel více se jich naučil, býval
v spílání nevyčerpatelný. Častoval jimi dole sta
rého důchodního a příručího, že se jim všecky
cifry popletly a nahoře paní a slečnu dceru, že
jim všecko z ruky padalo.

Jinak ale neublížil nikomu. Aspoň neutekl
ze služby za ného nikdo a všem se dobře vedlo,
od majitele panství až do posledního — voláka.
Platu nebylo tak mnoho, ale oekoukalo se zase
na kousek trávy nebo na nějaké zrníčko. A to
také něco vydá!

Ostatně do hospodářství tuze se nepletl, ne.
uměl v tom také ani mnoho chodit. Vyrostl v kan
celáři a na polích že tak posnal obilí. Kdež pak
také tehdy byly jaké hospodářské školy nebo aka
demie! A konečně k vůli čemu byli by správci
nebo šafaři? Nebylo tobo dost, že den co den
vyjel si za nimi a na ně? A proč by si byl tské
hlavu lámal tím, má-li býti dejme tomu »na bí
lých« řepa nebo brambory, nebo »na černých«
ječmen nebo oves, má-li se ona jezírku« vozit
bnůj nebo dělat kompost, vždyť to ani milostivá
vrchnosť od něho nežádala. Nasmál se dosti ma
jitel panství, když uslyšel, co pan direktor pro
vedl už po dosti dlouhých letech své správy na
př. se šafařem Kurkou.

Pan ředitel vyjel si do polí. Bylo to po jaře,
když obilí už vymetávalo. Na poli u křížes ze

„Obnovy“ nikdy mladočeskou stranu nijak ne
provokoval, sno jeho působením při edaích
volbách celá řada ještě mandáty držících Mla
dočechů udržela se nad vodou tím, že buď ka
tolické hlasy dostala, anebo že nebyly ode
vzdány jejich protikandidáta; pražský dopíso
vatel „Obnovy“ nikdy onen časopis neposuzoval
a peodsuzoval, vůbec g1 ho nevšímal a proto
nebylo příčiny ke hranatým laskavostem, jimiž
byl tímto orgánem „dávného přítele“ pro své
styky 8 „Obnovon“ zahrnut. Odpověděl na to
proto, aby třebas také 1 jiní si nemyslili, že
musí pořád jenom mlčet a že „Obnova“ nemá
poblika a souhlasu! ;

+ s.
Jeden zjev začíná býti v našem veřejném

životě všeobecným. Na všech stranách a ve
všech poměrech a okolnostech, a to i v ej
důležitějších a nejvážnějších, jeví se býti ne
dostatek zájmu pro projednávání jistých otázek
a záležitostí.

To ovšem neznamená, že by snad naše
obecenstvo bylo pro veřejné potřeby a důle
žítosti tapým nebo nechápavým, ale to také
docela dobře může znamenati, že většina naší
společnosti pokládá způsob, jakým 8e největší
díl českých veřejných otázek luští, za déle
nepřípastuý a malicherný tak, že pokládá za
hotovou ztrátu času, aby se tím obírala anebo
meškala. Když se podíváme na Činnost celé
spousty našich politických spolků, čtenářských
besed, hospodářských jednot, tu pochopíme,
že způsob činnosti té nemůže žádného jenom
drobet otevřenějšího člověku zabavovati a na
plňovati vědomím, že 8e tím něco vážného a
platného koná.

V našem veřejném životě bylo naplozeno
tolik zbytečných spolků s nicotnými účely, že
jejich krach jest nevyhnutelnou nutností. Když
o tom klidně a střízlivé uvažujeme, tedy mu
síme vlastně doznati, že pokračujeme, když se
naše obecenstvo vyhýbá bračkám, ať si jsou
jakoukolivěk barvou nalakovány.

Před řadou let založen byl v Praze s ne
malým povykem a hlukem k návrhu žarnalisty,
který jest dalek skutečnému životu českého
národa, národní podnik obchodní a průmyslový,
jejž měl celý národ na ukcie založiti.

Pisatel těchto řádků opíral se tomu, aby
celý národ sbíhal se za tou příčinou, aby ku
př. uvařil a prodával vědro inkoustu, což jed
notlivec snadno dovede a poukazoval na jiné
potřeby a cíle obecného sdružování. Napeal
tenkráte satyru na takové malicherné, zbytečné
grůadeřství a vydal ji pod titulem „Národní
zlatodol“.*) Byl proto rámus, povyk, jaký to
spáchal zločiní Div, že nebyl za to lyachován!

No a konce? Nechceme se o tom šířiti,
které obory průmyslu a obchodu za deset let
podnik ten „ovládl“ nýbrž omezíme se, že
budeme citovati počátek novinářského refe
rátu o jeho poslední valné bromadě. Nuže:

„K výroční valné hromadě (Národního
podniku obchodního a průmyslového) do zase
dací síně obchodní komory pražské nesešel se
včera o půl 10 hodině dostatečný počet členů
a proto zahájena byla druhá vulná hromada
o hodinu později za přítomnosti pouze .7 čleuů

©) Národní zlatodol. Napsal Autor Ne
jmenovsný. Modrá knihovna č. 28.

O- 
lenala se pšenička jako dlouhé jezero. Pan ředitel
zastavil se a díval, když v tom zrak jehu zůstal
upřen na jednom míste,

»Ty, pótsem« zakývl na šafaře K urku, který
žmoule čepici vpletl se mu do Cesty.

»Poníženě ručičku líbám, milostpane, co rá-.
čejí poroučet?«

"Tam kvukate, ukazoval na pšenici,
je? Tady z kraje takový fujn a tam nycle

"Prosím poníženě, milostpane, to že je tady
souvraf, na souvrati je vždycky obilí lepší«.

vA tak ty, chóvato, proč netelaš samy 1ó
fratě?.

Kurka zůstal ovšem jsko omračen| Pan de
lechtor pak prásknuv do koní s několika peprnými
ještě nadávkami odejel. Od té doby ty »sófratě«
staly se zamilovanou anckdotou milostivébo pána.

Na všechny si vyjíždel pan ředitel Svoboda,
jen na vodáka Psotu ne. Ten také jediný mu ne
mlčel. Povídalo se o tom všelicos. Měly v tom
býti nějaké zamilované pletky ještě z mladých dob
psna ředitele, dokud jsko písař tlačil se v koutku
staré, klenuté kanceláře vrchnostenské,

Pan direktor také na Psotu mnoho se ne
odvažoval u odvážil-li se, však to d.oubo netrvalo
a nebylo to tak zi!é. Uměl mu totiž tento velmi
pěkně parirovati, takže s ním ničebo nesvedl.

Psota měl pod sebou rybolky a ačkoliv kapři
a jiná ta šupinatá havěť byla velmi hledána, on
sám na ni mnoho nedržel. Říkal, že není ctitelem
postu, u něho platila více do červena upečená
pečinka štětinatého krmníka a proto nevpomenul
rok co rok takové chrochtavé potěšení si zavpatřití.
Tentokráte učinil tské tak,ale byl v tom háček.Bram
bory mu na polovic shnily a deputatníno obilí
nebyla tak tuze! Usmyslil si, že půjde na pana
direktora, neboť beztoho on tím byl vinen; proč

Co to



representajících 44 hlasů. Žalostný to věra
úkaz ve spolku, který čítá více nežli 6400 členů [=

Dále bylo konstatováno, če závodní ka
pitál podoiku ©obnáší 445.580 korun, kte
réš za poslední rok vynesly za podpory,
účasti a zájmu celého národa ve průmyslovém
a obchodním obratu dobromady 4929 koran
32 hal. čistého zisku. Kolik je to procent?

Proč a nač dále psáti? Fakta a výsledky
mloví, že naše apolkaření a veřejný život
vlastně mese naší české společnosti dvojí velice
citelnou Škodu. jednak bmotnoa, co totiž naše
spolky oa penězích stojí a za druhé ztráta
drahého času, který se při oich promarní.

Proto nápadná abstinence obecenstva
v dalším upolkaření zosiené u nás vlastně
zdravou reakci proti němu, kterážto reakce
jest nepochybným pokrokem, dovolávajícím se
něčeho lepšího.

Obrana.
Důvody prospalování mrtvol. Dnes

chce každý zváti se pokročilým a proto rádi
se pyšní tímto jménem i ti, kteří horují pro
čiré způtečnictví. Takovými pouze zdánlivě

okročilými lidmi jsou krematoristé čili spa
ovači mrtvol, protože avádějí pro svou my

šlénku celou řadu důvodů, které vlastně ji
potírají. Krátký rozbor těchto důvodů nás o
tom přesvědčí. 1. Spalování čistým ohněm
prý lépe odpovídá krasochuti nežli pobřbívání
do Špinavé vlhké země. Rovněž jest velmi po
etické míti popel svých miláčků uložený
v ozdobných popelnicích a vystavený v pří
bytka našem. Podle názoru vědy jest spalování
ohněm a setlení v zemi vlastně stejný spůsob
rozkladu, jenže v ohni jest rozklad rychlejší,
kdežto v zemi volnější a přirozenější. Člověk
nemusí se zajisté po smrti Štítiti matky země,
z níž bral po celý život svůj potravu. Popel
nice 8 popelem předků vzbuzovaly by v lidech
jen poněkud vynikajících oprávněnou brůzu,
že přijdou do obchodu jako setarožitaické
zboží a te budou v malých gramových dávkách
obšťastoovati vlastenecká musea. Osud balsa
movaných mumií v Egyptě jest zajisté vý
strahou pro uscbovávání popela v popelnicích.
2. Jest to prý trapný pocit pro pozůstalé,
když si vzpomenou, že drahý zesnulý stane ae
v brobě kořistí ohyzdných červů. Daleko trap
nější pocit by se nás zmocnil, kdybychom byli
očitými svědky spálení mrtvoly v krematoria.
Jistý pařížský žaroalista popisaje tuto proce
duru: „Sotva dvéře krematoria zapadnou, vy
šlechne v peci děsný zážeh, jenž ztráví okam
žikem rakev, rabáš a vlasy mrtvoly, takže
tato obnažená spočívá na žhavém rožni. To
nastává příšerné divadlo: Mrtvý koulí očima,
jakoby se rozhlížel kolem, spodní čelist sa
uvolní a otevřená ústa dodávají obličeji pří
šerného rázu. Nohy a race se pobybují, život
nadýmá se plyny zuhřívanými čím dál rychleji,
až s rachotem pakne a rázem celé tělo tone
v záplavě lepkavé tekutiny, na kterou ne
úprosně dotírá syčící žár. Během 3 hodin
ztráveno jest všecko maso, zbývají jenom tvrdé
kosti a lebka, které zřízenci od čmoudo
očistí a do malé dřevěné skřínky uloží.“
== ———
dával sázet brambory deputátníků na takový močál?
A šel! Šel hezky s poniženou. Čepici mačkal
v ruce už za dveřmi, neboť věděl, to že má pan
direktor rád. Tehdy mu to však bylo kozla platno,
Pan řiditel byl ve své ráži, lítal po ganceláři jako
divoký a sypalo se to z něho jako krupobití.
Důchodní seděl za vysokým psacím stolkem jako
úkropečck a nosem zavrlával se zrovna do svých
účtů.

Psota poznal bned špatnou situaci, ale ne
zalekl se. Zůstal státi v koutě u dveří a čekal,
až si pan direktor schladí žáhu. Najednou proud
řeči páně direktorovy se zastavil, ruka s červeným
šátkem povznesla se k nosu a pan ředitel kýchl,
až se okna otřásla. Za první salvou šla druhá,
třetí a čtvrtá.

»Pán Bůh reč pozdravit, milostpane;« ozval
se Psota. Pan direktur překvapen se obrátil: +Co
tu chceš?«

sTakovou malinkou prosbičku, kdyby miloste
pán ráčil.. -

»Sás už nécoře
»Prosil bych milostpána o trcšičku zadiny,

brambory mí shnily .. „«
»Co, jaky sádyny a
sNemém, co dát drůbeži a všecko to doma

hladem křičí. Také krmník ... „s

sJá ty dám krmnyk. Nyc nedostaneš, marš.«
+Tak to mám nechat pojít hladem?«
oTak chod na ršepu a nepojde to.« Psot1

se zarazil na chvilku, ale pak maličký úsměv za
hrál mu obličejem.

»Milostpán tedy dovoluje, abych chodil na
panskou řepu?“

»Bodet na selskou.=
*A můžu jít hned?«

e bších nervů nevydrží do
konce tohoto „poetiokébo“ divadla a vyvracejí
svými mdlobami nejlépe pochybnou krasochuť
krematoristů.

3. Svobodní zednáři nensilojí získati
pouze básníků a esthetiků pro svůj podník,
ale i národní hospodáře, tvrdíce, že břbitovy
zaujímají zbytečně velikou část plodné půdy a
že dříví na rakve potřebné bylo by lze k ně
čemu užitečnějšíma použiti. Důvod tento může
postačiti jen obmezeným hospodářům. V Italii
Da př. půda hřbitovní obsabaje pouze 20 km*
čili 000069, kulturní půdy, Krematoria, vy
stavěná též na kultarní půdě, vyžadovala ná
kladu téměř 147 millionů lir. Že pak k vyto
pení pece jest mnohem více dříví zapotřebí
než li na rakev, pochopí i člověk bez státní
topičaké zkoušky. Ostatněpoplatky za spálení
n. př. v Gothě as 80 K, odměny zřízencům,
doprava mrtvoly drahou atd. naznačují, že
spálení po smrti badoa 8i moci dopřáti zase
jenom boháči, kteří si život ua zemi vždy
dovedli náležitě zabřáti. Chuďasové svými
obecními přirážkami budou přispívati na sport
rozkošnických pánů, ale sami si takového lu
xasa nedopřejí. Sociální a hospodářské stano
visko odhaluje s paličů mrtvol škraboška po
krokovosti a vystuvuje je v pravém světle
třídního a mrhavého zpátečnictví.

4. Veliké slovo o pálení mrtvol mají lé
kaři a zdravotníci, zejménati, kteří vědomosti
své mohou dokázati jedině papírovým diplomem.
Tito vědátoři tvrdí, že hřbitovy jsou
stálým sídlem nákazy. Tuto učenost vyvracejí
i bez chemických rozborů vody a půdy hřbi
tovní hrobníci, kteří z pravidla dožijí se ve
svém „uezdravém“ povolání vysokého věku.
Ostatně při nakažlivých epidemiích aneb ve
válce trvalo by to několik neděl, nežli by se
všichni nebožtíci spálili, proto na př. Prasové
ve francouzské válce r. 1870 mrtvoly nepálili,
nýbrž v šachtách hromadně pohřbívali a rovněž
v Hamburce, kde krematorium mají, při po
sleduí choleře také nepálili, nýbrž pohřbívali.
Z čenuž vysvítá, že právě v nejkritičtější chvíli
pec na mrtvoly jeví se býti obyčejnon hračkou,
která hoví podivínským choutkám hrobařských
sportemanů, ale pro lidstvo vůbec jest zcela
bez významu.

Spalování mrtvol nestane se nikdy vše
obecným závodem, nejenom z toho důvodu, že
lidí se zdravím mozkem jest více nežli vý
středníků, ule i z důvodů právnických. Různé
zločiny proti životu bližního spáchané lze na
mrtvole pohřbené zjistiti třeba po 10 letech,
kdežto nu spálené mrtvole zločin se zjistiti
nedá, Našlu se cela řada spekolantů, kteří
své příbuzné vysoko pojistili pro případ úmrtí
a pak je pozvolbými otravami připravili do
broba. aby vysokou pojistku získali | Mohli
bychom celou řadu zajímavých případů uvésti
ze svudní prakse, kde pitva mrtvoly vedla ko
potrestání vinníka a proto jest na bíle dni, že
8e spravedlnost nesriní vzdáti této jediné mož
nosti ku vypátrání skrytého sločinu.

Aoi jediný rozumný důvod nemají paliči
mrtvol pro svou demonstraci proti církevnímu
pohřbu, proto rozumný člověk nemůže nikdy
moderní tuto zbytečnost podporovati, protože
jest celá řada užitečných podniků, které pod
porv potřebují a také ji zaslouží.

P ob| pohřb i jest tak
ořllern, KPhídé sla Anorrů novyd

»Ršekl jsem u tamhle sou dvérše«
»Počkej, já ti dám ršepu, ty . ..« zahrozil

Psota když vyšel z kanceláře, svšak ty mně tu
zadinu daš.«

Shodil doma sváteční kabát a natáhauv
starou kajiu, vyhledal pytel a šel přímo na pole,
kde klestily řepu.

»Kampak jdete, kmotře?«
kdvž se octnul mezi nimi.

»[ říkal jsem st»rému o trochu zudiny pro
čuníka a on mne poslal, abych chodil na řepu.
Tak na ni budu teď chodit; a kde mám začít,
holky ?«

»I pojďte krájet třeba s námi.«
»Co — krájet? Ani mne nenapadne. Já budu

na ni chodit, víte, na okrájenou. Koukám jen,
z které hromady bych měl začít nejdřív brát.s

Všechny baby znajíce Psotu daly se do smíchu.
»Ale až vás starý zhlídne. ..... lu
»Tak ani necekne,«

Psota navázal pytei a nesl ho domů. Bylo
to hrubé těžké, ale on aepopustil. Ačkoliv šafář
protestoval, Psota nepovolil. Nosil celé dopoledne
a odpoledne začal znova. Nesl právě druhý pytel
odpůldne, když za ním zahrčel kočár páně direk
torův.

Pxota šelsvou cestou, jakoby se nechumelilo.
Kočár se zastavil za ním a z ného ozval se pan
direktor.

»Co to neseš, dej to séml«
»Ponfženě ruku líbám, milostpane, to ráčejí

být hodný, hned to tam dám.« A už letěl pytel
do kočáru. .

Pan direktor zůstal jako opařený. Překvapilo
ho to. Psota to také zpozoroval a proto nepustil
už řiditele k řeči.

smály se baby,

Rozamové a praktické důvody odsuzují
sbytečnost novomodní hříčky ve fakultativním
spalování mrtvol, proto dobrý katolík milerád
se podřídí hlasu Apoštolské stolice, která spa
lování mrtvol zavrhla jako pohanský zvyk a
zednářskon agitaci.

Ani jeden slavnější lékař nevyslovil se
pro nutnost spalování mrtvol, pouze vědci
třetího a čtvrtého řádu kolportojí tato zby
tečnost, proto tím ochotněji můžeme respekto
vati hlas blavy křesťanstva a ponechati po
hanské zvyky jenom moderním pohanům. ©

Politický přehled,
Dne 21. dubna bylo zahájeno opětně zase

dání poslanecké sněmovny. Hned v této schůzi
došlo k bouřlivým výstupům, Když minister. před
seda dr. Kórber odpovídal na jakýsi dotaz posl.
Daszyňského, vznikla velká vřava sociálních de
mokratů, kteří dr, Kórbra zahrnuli spoustou nej
ostřejších výrazů a také předsedy sněmovny hrab.
Vettra neušetřili. Rovněž čeští poslanci národné
sociální bouřlivě vystoupili, Mimo schválení ně
kterých návrhů nic jiného v této schůzi nepro=
vedeno. Příští schůze poslanecké sněmovny bude
28. t. m. Zatím pracuje se v celním a vyrovnacím
výboru,

Rozhodující kruhy vojenské dohodly se o za
vedení dvouleté služební doby u pěchoty a jedné části
dělostřelectva. Zs to ovšem bude presenční stav
V míru značně zvýšen, což bude vyžadovati znač
nějšího nákladu. Osnova zákona o dvouleté době
služební jest již v práci a má býti již v červnu
oběma parlamentům podána.

Dle »Jihočes. Listů« připravuje se ve Vídní
tužší centralisace. Dr. Kórber má prý v plánu, aby
na úkor jednotlivých odborných ministerstev obor
ministerstva vnitra valně byl rozšířen,

Dr. Lueger u příležitosti skládání přísahy
16. t. m. ve slavnostní řeči pronesl tuto lež: My
nejsme nepřáteli žádného spoluobčanstva, třeba
byla matkou jeho jiná národnost. Boje národnost
ního ve Vídni není. My všickni podřizujeme se
požadavkům jednoty a rozkvětu našeho města a
německého jeho karakteru.

V Uhrách se situace nezměnila. Předseda
ministerstva Šl. Széll prohlásil, že vstoupí do stavu
bezzákonného v plném vědomí své zodpovědnosti,
když oposice nechce povolit, Vojenský odvod od
ročen tu opět na dobu od 2. června do 25. čer
vence. V Chorvatsku opětují se demonstrace proti
maďarské libovůli. K demonstrantům náleží celé
uvědomělé Charvatsko,

Celá řada listů francouzských zjišťuje, že z
kruhů vládních poslanců bylo kartuzisnským mni
chům nabídnuto, aby bezodkladným zaplacením
300.000 fr. určité skupině parlamentní a zaručením
dvou millonů fr. pro volební fond mnichové za
bezpečili si uznání řehole. Tím nastává ve Francii
nové rozčilování,

Povstalecké hnutí šíří se v Macedonii na
všech stranách. Sultán proti Albancům dosud
nezakročil, obáváť se jich, ježto v kruzích tu
reckých mají mocné přátele. Císař Vilém II. pod
poruje výzbroj turecké armády. Dal totiž továrnám
Kruppově a Mauserově určitý rozkaz, přerušiti
zatím veškeré zakázky, které dostaly od vlády ně
mecké s pracovati výhradně a s největší rychlostí
na zakázkách, došlých od armády turecké,m

»To jsem se pronesl, áh!< prohnul se v kříži,
»ale já to vždycky říkal, že je milostoán ten nej
hodnější pán na světě, Do zlata ho zafasovat.
Však milostpána znám jako nikdo jiný. Srdce už
od mládí samá dobrota. No já také nedal už
tehdy na milostpána dopustit a teď teprv ne.
Na řepu mi dovolí chodit a teď ještě mně to
sveze.. ..«

»Franc torvercla křikl pan direktor duse
se banbou z narážek na mládí a hněvem nad
opovážlivostí Psotovou. A kočár dal se do trysku,
mezitím co řepa sypala se na silnici a za ní vy
kopnut letěl poloprázdný pytel.

»Vy si to vypijete, kmotře!e
šafář, který tam přiběhl,

»Možná, že byste si vzal se mnou úctu«,
usmál se Psota sbíraje rozházenou a. rozjetou
řepu znova do pytle.

Za dva dny přišel z kanceláře sluha, aby
přišel k panu direktorovi. Psota přišel zase v staré

křižoval se

poníženosti, Pan ředitel seděl za stolem zabrán
v listiny. Teprv po chvíli se zvedl a přistoupil
k Psotovi,

»Tu ršepu dáš nazpátky. Sádynu dostaneš
a« pan ředitel aakašlal, „to mlády nechci slyšet,
rózumíš?“

»Pán Bůh rač tisíckrát nadělit milostpánovi,«
a Psota vlepil na zdráhající se ruku páné direk
torovu polibek až to mlasklo.

»Pematuj, to mlády a dy, marš.«
Víckrát Psota na řepu nechodil a o mládí

pána direktora nemluvil. Teď už jsou oba na
pravdě Boží. Zbyly po nich jen ty povídačky...



Z činnosti katol. spolků.
Ze Semil. Politický klub křesťanskosociální

pro politické okresy: jičínský, jilemnícký, a semilskýonal dne 13. dubna t. r. v hotelu „Slavie“ svou
výroční valbou hromadu. Schůzi zahájil vldp. Josef
Kousal, předsoda klabu, načež proslovil delší řeč o
politické situaci. Po některých dotazech a návrsích
ge strany členstva sděluje vidp. předsada, še zvláště
s obledů zdravotních úkol předsedy dále mu konati
nemožno a prosí, by tudíž za předseda více volen
meby!. Podobné přání vyslovil i jednatel klubu dp.
Josef Filler, kaplan semilský Členové uváživše opráv
něnost proneseného přání, ač neradi, vyhověli žádostem
obou odstupojících pánů. Pří nastalé volbě zvolen za
předsedu p. Václav Čistecký, přijímač zboší ve Staré
Pace, za místopředsedu p. Antonín Zach, krejčí v Se
milech, za II. místopředsedu p. Stanislav Mužíček,
tkadlec z Roztok, za jednatele p. Josef John, tkadlec
a zs pokladníka p Fr. dtyc, úpravník, oba
v Jilemnici. Rsvisory účtů zvoleni pp.: Čeněk Havrda
v Semilech a Josef Lukeš z Libštáta. — Projevajeme
přání, by klab náš v budoucnosti rozvinul činnost co
možno největší, neboť i u nás, jako všude jinde,
platí slova arcibiskupa Darboy-e: Zlí jsou silnými,
protože dobří jeou liknavými!

Křest. sociální lidový spolek v Čá
slaví uspořádal dne 17. dubna svým členům před
nášku, k níž uvolil se p. c. k. prof. V. Marek. Velmi
zajímavým a poučnýu způsobem promluvil „o věčném

ímě“. Slova jeho, provanuta dechem jemu vlastní
zbožnosti, dojala členy a vyzněla v mocný projev díků.
Kéš by brzy opět přízeň svou nám prokázal!

Z Poličky. Sv. Jos. jednota kat. jinochů a
mužův Poličce konala v neděli 29. března 1903člen
skou scbůzi, při které pojednal kuihorník p. Janele
Fr.o důležitosti katol. tisku. Po přednášce přednesli
členové sol. výstap: „Školní p. inspektor“ který
se velice líbil. — Na ukončení saisony v neděli
dne 19. dobna 1903 sebrála jednota v spol. místnos
tech div. představení „Hra osudu aneb z čeledína
statkář “ dram. obraz v 5 děj. od B. Mellanové.
Ačkoliv bylo počasí velmi nepříznivé, sešlo se přece
obecenstva v počtu slušném. Kue ten znamenitě byl
sehrán, což obecenstvo častým potleskem najero
dávalo. Budiž tu vzdán dík ct. obecenstvu za ná
větěva; dík všem účinkujícím, kteří statečně k do
vršení zdařilé souhry té ee přičinili. Zároveň budiž
vzdán dík p. B. Šimáčkovi za ochotné doprovázení
hry na harmoniu. Další činnosti spol. Zdař Bůh!

'Z Červeného Kostelee. Vnedělidne19.
t. m. pozván byl opětně zdejší Jednoton známý nám
a milý řečník dp. Alois Dostál, kaplan z Nov. Města
n. M., aby nás poučil a pobavil přednáškou „o své
cestě pu Německu.“ Poutavě líčenu byla veliká a
krásná města německá: Berlín, moderní Babylon,
Norimberk, upomínající na středověké umění stavi
telské, Drážďany a obrazárnou, historicky památné
Řezno a Mnichov, oplývající vším uměním. Nesmaza
telný, živý dojem zanechala přednáška v posluchačstva,
které se zájmem naslouchalo řeči kořeněné místy
případnými poznámkami a applikacemi. Jednota vzdává
srdečný dík důst. pánu, který nedbaje obtížné cesty
v husté vánici sněhové přijel nás poučit. Po přednášce
následovalačíslahudebnía solová.—Ludmila,spolek
katol. žen a dívek, má v neděli 26. t. m. členskou
svoji schůzi u přednáškou, — Druhý zdejší vzdělavací
a dobročinný spolek „Dagmar“ pořádal pětkrát dětské
divadlo „Tř haléře“ ve prospěch ošacení chudé školní
mládeže, a to pokaždé s velkým úspěchem jak mo
rálním tak finančním. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésní. Ustanoveníjsou: p.

Otokar Radouš, administrator, za faráře v Nekoři, p.
Jos. Cerman, kaplan v Těchoníně, za kapli. do Něm.
Bělé, p. Al. Černík, admin. ve Vápeném Podole, za
kapl. do Heřm. Městce, p. V. Havran, kapl. v Heřm.
Městci, za koop. do Bělé a Pardubic, p. Bob. Ko
nečný, kapl. v Chvaiči, za kapl. do Č. Třebové, p.
Jan Daňsa, kaplan, za administr. v Sebranicích.
V Pána zesnuli: Jeho Milost pan P. Ferd. Bursík,
opat král. kanonie Pruemonstratů v Želivě, zemský

přeslát král. Českého, komthor řádu Františka Josefa,onsiat. rada, b. notář, atd. (naroz. 1827, prof. 1850,
vysvěcen 25. července 1852, opatem od r. 1890) 1 dne
7. dubna; p. Ant. Procházka, (V. Valn.) farář v Se

branicích, Ú dne 16. dubna, (naroz. 1844, vysv. 1870);p. Jaroal. Hanuš, kapl. v Petrovicích, $ 15. dubna
naroz. 1877, vysv. 1902); p. Václ. Vaško, farář ve
řešťově,fdne 19. dubna (naroz. 1867, vysv. 1885);p.

Jan Hůlek, (V. Vnln.) farář v Lomnici, T 19. dubna
(naroz. 1846, vyav. 1810); p. Frant. Flegel, kapl. na
odpoč., + 21. dubna (naroz. 1861, vyav. 1888). Uprázd
něná mista: Sebranice, fara patron. kníš. Thora
Taxise, ode dne 17. dubna. Vřešťov,fara patron. náboš.
matice, ode dne 30. dobna. Lomnice, fare patron. kníš.
Alaina £ Rohanu, ode dne 20. dabna b. r.

Pokrokářská igmoramee. „Osvětalida,
horší se nad tím, žo jame u zesnulého Macáka nepo
chválili nenkončené studie. Dokud vědecká práce bade
výše ceněna nežli kratochvilné hříčky, dotud nebu
deme nikdy studující mládeži schvalovati potalný
Život na universitě bez přísných zkoušek. Až se po
daří pokrokářům přesvědčiti veřejnost, o etudeati se
ukoněkami jsou tactoví šovácí a že nekoneční studenti
bez zkoušek json výkvětem národa, pak ovšem opokro
kářských žurnalistech budeme též psáti dle mody.
Prozatím ale přidržíme se dosud platných návorů.
Při této příležitosti musíme upozorniti pokrokovou
„Osvěta“ Da značnou ignoranci, jakou projevoje v opa
kovaném již názoru, že jednotlivá rigorosa doktorátu
theologie jsou snad známkou lenosti. Názor tento vy
plývá buďz nevědomosti aneb ze glomyalnosti. Ku
odborné kvalifikaci kandidátů knéžatví dostačí dle

studijního řádu skoušky vykonané během úletého
studia na universitě aneb na diecásním ústavě.
Doktorát není kněsi ku předepsané kvalifikaci zrovna
tak natným, jako není nutným právnický doktorát
soudci a filosofický doktorát professora. Nikoho ne
napadne soudce aneb profesora tapiti s té příčiny,
še vykonal jenom předepsané odborné skoušky aže se
nepodrobil ještě dalším skonškám ku dosažení doktor
ského diplomu. Jenom „Osvěta lidu“ činí výtku
sesnaléma velíkému bískapu Edvardu Brynychovi, še
po ukončených stadiích bohosloveckých dobrovolně
eložil ještě jedna přísnou zkoušku na universitě
pražské, ačkoliv předepsané kvalifikace již dříve do
eábl. Jenom nevědomost aneb slomysinost může
baněti vyšší snahy lidské! Kdyby byl sesnalý právník
Macák získal si odbornou kvalifikaci právnickou přís
nými zkouškami i bez doktorátu, byli bychom rádi
konutatovali, že studia ukončil, ale takto jsme to
jinak ani nemohli uapsati, leč bychom byli použili
vzácné fráse, „že mu studia nestačila a že toušil
výše.“ Odponštíme „Osvětě“ její nevědomost a chá
pome její etrojené rozhofčení. Chce míti ze svých stoa
penců slavné muse a proto se zlobí, kdy4 málo po
kročilý národ posuzuje cenu člověka vždy podle pra
covní výbonnosti s ne jenom dle nababřelých frasí.
My dršíme se též sterého způsobu v posuzování
hodnoty lidské, proto pana Macáka ze velikého muže
jsme nikdy neměli a míti nebudeme, kdyby „Osvěta“
třeba ještě jednou tek obrovskou spoustoa obojetných
slov zakryls pravdu.

Městské Průmyvlové maseum pro
severovýchodní čásť král. Českéhopořádá za přispění
technologického musea v Praze přednáškový kara „0
chemickém pokovování a barvení kovů“ ve
dnech 29. a 30. dubna a 1. května. Kars, který po
vede p. Břetislav Šedlík, přednosta chemického oddě
lení ns techn. museu v Praze, odbývati se bude vždy
o 5. hod. odpol. a potrvá do 8. bod. večer v čítárně
prům. muses + budově c. k. odb. školy v přízemí
dvéře č. 11. — V neděli dne 3. května uspořádána
bude v čítárně výstavka pracíkursů masejních a prací
provedených v uvedeném kursu pro chem. zdobení kovů.

Professor Massaryk v Hradci Král.
V neděli dne 19. t. m. konal u nás štáb realistů dů
věrné námlavy u pokrokářů, zdaž by se nespojili
s jeho stranou. Jsme jisti, že ku spojení tomu dojde,
protože hlavní sloupy obou stran t. j. židovstvo a
protestantství spojení tomuto přejou. Tak tedy we
snad dočkáme strany, o níž píše bývalý odchovanec p.
Massarykův Dr. Hajn v Samostatnosti: „Celá strana
jest veliký klam; vyroste-li někdy ve stranu velikou —
což Pán Bůh račiž od národa tak těžce zkoušeného
odvrátiti —bude se říkati pak: velikolepý klam.“
Katolickému náboženství se hůře již nepovede, nešli
jak se mu vede nyní od samostatných dosud stran,
proto přejeme námluvám realistů „dobrý vítri“ —

Jeřábkův „Sym člověka“ v Adal
bertimu shromáždil přes sibiřské počasí dosti
značný počet obecenstva, kteróž s uznáním přijalo
provedení značně obtížné hry. Děj dramatu jest pro
svou vlasteneckou tendenci velmi syropatický, ale spra
cování hry neue se ještě přešilým romantismem. Hra
by získala na působivosti, kdyby byly učiněny ještě
značnější škrty, protože dshodinová bra jest přece
unavující. Hráno bylo s porozuměním a rovněž souhra
byla dosti hladká i v lidových acenách. Výtečnou
byla hra si. Němečkové. Znamenitým byl výkon p.
Beránka v úloze Abrabama. Větší role v rakoa pp.
Dvořáčka, Soudila, Poláka, Luštince, Svatáka byly
obvykle zdařilé a rovněž i episodní role pp. Jakub
ského, Jakubce, Lábusa, Dvořáčka ml., Sratáka ml.,
Andrlíka, Chrastiny a Sýkory došly uznání.

Zábava v Adalbertimu. Vzdělávacía
podpůraý spolek křest.-social. paní a dívek v Hradci
Král. pořádá v neděli 26.t. m.0 */,8. h. večer sábavu
v Adalbertinu, při níž sehrají se tři veselobry:
„Pensionát paní Borové“ — „Bílé růže“ a „Veselobra
v kuchyni“ Seděti se bude při stolech. Vetapné
80 haléřů.

Ze Všeodbor. sdružení křesťí. děl
mletva. Schůze užšího výboru v Hradci Kr.dne 18.£.m.
Přítomní: Urban, Pochmon, Jendovský, Luštinec, Lá
bus a Polák. Podpory nemocenské uděleny: M. Reje
kové (7 dní dysnerrhoea) z Nov. Města n. M. 4 K,
J. Kábrtovi (7 dní katar čaladeční) 6 K, Frant. Prou
zovi (12 dní ischias) 13 K 70 h; oba z Náchoda. V.
Horáčkovi (7 dní nemoc hrtanu) z Choltic 8 K. Em.
Pražákovi (7 dní chřípka) 8 K a Joa. Kaufmanovi
(14 dní zánět pohrudnice) 16 K; oba z Ústín. O.

rrmá.

Schůze učitelstva měšť škol. Králo
véhradecký spolek krajský při „Jednotě učitelů měšť.
škol“ bude konati v neděli 10. května t. r.po 2. hod.
odpol. svou valnou schůzi v kreslírně měšťanské školy
dívčí v Hradci Králové dle čl, 10. stanov. Po zprávách
a volbě funkcionářů jednati se bude o těchto otázkách:
1.) jak by měl býti adělán náš konkretální status?
2.) jaké výhody měli by míti naši žáci vstupující do
škol pokračovacích? 3.) v čem bylo by záhodno změ
piti organisaci „Jednoty učitelů měšťanských škol“(?
Otázky tyto nvedou v roshovor postupně koll: J. Di
vecký, B. Ryba, M. Šímová. 4.) konečně rozhodne se
o volných návrzích.

VýutaVa pracíšáků průmyslové školy pokra
čovací v Hradci Králové otevřena bude v neděli dne
28. dubna 1903. v budově zdejších realných škol ve
2. patře od 10 do 12 hodin dopol. a od 2 do 4 hod.
odpol. Udělování odměn pilným a hodným žákům této
školy, jakož i rozdávání vysvědčení konati se bude
touž neděli o půl 12. hod. odpol. tamtéž. Vstup volný.

Ještě © městském ku. Navysvětle
ní mnohým píše se nám z krahů interessentů: Zdejší
okrašlovací spolek již před mnoha lety pojal myšlénku,
zaříditi městu našemu důstojné aady. Za tou příčinou
svého času podána a opětována městskému zastupi
telství šádost za určení vhodného místa. Konečně
lonského roku usneslo se městské zastupitelství,
ustaviti ve svém středa odbor okrašlovací, kterýve
spojení s výborem okrašl. spolka dospěl k tomu do- ,

znání, že možno bez mnohého vydání svým Časem
zříditi městské sady. Dosavadní činnost okrašlovacíbo
spolku zřejmě akazuje, še se při podniku tom netřeba
nikomu lekati nějakých vydání ma bedra poplatníků.
Všdyťt nejen mnobé místo uvnitř městs, ale i celé
nejbližší okolí mile jímá oko každého otitele přírod
svým uspořádáním, ukazajíc zároveň, de spole
okrašlovací za více než £Oletóho evého trvání prokása)
městu službu nemaloo. Vydání spolku činila každého
roka 1000 až 1400 K, ovšem še také s ročním pří
opěvkem města dříve pouze 200 K, teprv nedávno
400 K. Soustředí-li nyní okraš. spolek Činnost svou
na městském parku a ukáfe-li městské zastupiteletví
jen poněkud větší přízně,jisto, še se v nových 30 letech
zastkvějí na labských kotlinách městské sady, anig
by snad někdo naříkal nad rozbázením mnohých
grošů. Důležitost městského parku netřeba svlášť
odůvodňovati. — Velmi mnobo dalo by se napsati o
vlastní činnosti a důležitosti spolku okrašlovacího a
také o tom, jak by ee měl lépe zorganisovati. Vedle
toho třeba i větší přízně občanstva ku spolku, aby
řady jeho novými členy v působnosti své ce vsprašily.
Členský příspěvek činí měsíčně pouze 20 haléřů.

„Beseda“ v Hradci Králové pořádá pro své
členy a jimi uvedené hosty v sobota dne 3. května
b. r. ve svých místnostech „Rigrův večer“.

Komeert Elišky mělsnačnýúspěch—mo
rální; obecenstva dostavilo se málo, zrovna jako na
Heroldovo kvarteto. Podružné, tuctové sábavy, jimiž
se naše město nyní jen hemží, tříští pozornost obe
censtra opjatou k produkcím prvého řádu; tak se
peníze vykutálejí na zbytečnosti, a na večer.v pravdě
umělecký již ae nedostává.

Nlavmost ma Chlumě, Stadajícíz Plotišť,
Srob. Dvorů, Kuklen, Břízy, Rosnic, Věestar, Světí,
Lochenic, Stěžer a Střesetic uspořádají dne 2. srpna
t. r. velkou manifestační slavnost lidovou hradeckého
venkova na Cblumě s bohatým a vybraným progra

mem. Zájem našeho venkova na této slavnosti jes,velký, jak toho také saslahuje, jelikož čistý výnos
připadne zvlášť Ústřední Matici Školské.

Z Častolovic. Katolický lidový upolekpro
Častolovice a okolí pořádá v neděli dne 26. dubna
1903. 1/,8. hod. večer v hostinci „au Lva“ v Častolo
vicích divadelní představení: „Obraz Panny Marie“
činohra o třech jednáních. Vlašsky napsal G. B.
Lemoyne — česky upravil Jan Květ.

Vísitace s překážkami. Nováletošní
zima pokazila lidem již maoho radostných nadějí a
měla pokazit radost i školním dítkám v celé osadě
Dobřenické, kde minulé pondělí due 20. dubna t. r.
měl Novobydžovaký děkan a vikář vldp. Jos. Šrámek
odbývati každoroční visitaci kanonickou. Časná ráno
dp. farář v rukavicích 8 nejlepším kočárem, od pana
patrona laskavě vypůjčeným, čekal na nádraší, na
věži zvonníci s provazy v rukou, aby uctili zástupce
nejvyšší diecósní vrchnosti, před farou kostelník
se svými adjankty, ve škole plno droboty dětské,
be i vůně z kuchyně prozrazuje, že dnes bude něco
„extra“: a vlak přijel, odjel zas, ale vldp. visitator
nikde. — Svatba bez ženicha! Co ae asi stalo?
A za chvíli telegrafický drát přinesl zpráva: šeles
niční jízda přerušena,| visitace | nemožna!— Na
trati Nový Bydžov —Chlumec se nejezdí. Po radost:!
Děti, ač zlé počasí, přišly, aby rády | po
daly ukázky své píle a mravního pokroku, a jdou
chudinky smatpy domů. Hostitel píše pozvaným:
Bude svatba bez fenicha, přijďte jen — ale mezi tím
kýs dobrý duch v Bydžově radí: Ale milostpane, jen
vi ráčej pomyslít, všechuo je v Dobřenicích přichy
stáno, ráčejí si puvozem dojet do Chlamce a v 10.
hodin budou už v Dobřenicích. — „Zlatá rada“ myslí
si starostlivá hlara vikariátu, ač sám vlastní zdraví
dává v šanc, jede, zkouší, wisituje. A byla radost na
všech stranách, že avi sníh a větrů vání nepokazily
visitaci.

Z Čáslavě. Sezona v Dasíkovědivadle ukon
Ččenaa prováděné komedie s prken začnou8e asi ode
hrávati v občanském životě, Úž je načrtnuta exposice,
až se objevají figurky. A bude to asi bodně veselé,
ovšem jenom pro diváky s dálky, pro zúčastněné osoby
může to skončiti smutně, nejsou-li náležitě vyzbrojeny
do toho ramlu — kterému se říká volební zápas a jen$
na papíře se odehrává pro ideály, ve skutečnosti ale
zatím Často pro malicherné neb složitější zájmy osobní,
Voličeké seznamy jsou vyloženy, na plné moci je velká
poptávka a jdou hausse, paničky, které je vydávají
jsou náramně hledány a obléhány. Při tom pozorováno
jest neobyčejné stoupnatí veřejné zdvořilosti. Mimo
tato zábava voličskou nezapomíná se ovšem i na zá
bavy jiné. Státní úředníci po skvěle zdařeném plese
uspořádali koncert, k němuž pozvání výborní umělci
a umělkyně a jenž měl značný mravní i hmotný vý
sledek. A důsledek toho jest založení klubu úřednic
kého, který ovšem v jisté části občanstva působí ky
sele. Zdaž oprávněně, ukáže badoucnosf.

Z Církvice m Kutné Hory. Praroopa
štikou pověstnému orgánu kutnohorskému je správa,
že zdejší velezasloužilý p. děkan Preclík uložil foud
chudinský do Svatováclavské záložny a že při pádu
sálošny defraudovaný obnos byl nucen nahraditi ze
své vlastní kapsy. Ano nabradíl ho, nahradil ho proto,
že je katolickým knězem. Kdyby byl svobodomyslným
redaktorem nebo třeba jenom administratorem, kdo ví,
byl-li by tak učinil. Kasa Podvysockých Lietů by mohla
podobný případ vypravovati, při němž nad výdělkem
zaplakali zakladatelé 60zlatovými podíly, Nevoní, co?

Z Kelíma. Do boje našich dvou atran hla
holí nyní také týdně trouba ze Zahradní ulice, bar
cujíc poslední věrné Mohykány proti radikálně-kleri
kální prý alianci, která ohrožuje naši slavnou obec.
Jaké štěstí pro Kolín, še nalezl svého spasitele. Co
nezmohl Dušek et consortes, to nyní zmůže katolicko
atbeisticko protestantský redaktor. Jenom - že a nás
v jeho poslání nikdo nechce věřiti. Na klerikalismus
obonvá se v každém čísle, a ti prožluklí Kolíňáci ne
aby hofedrovali. Ani v hostincích nechtějí jeho šrarný
orgánvykládati. A přece má zkušenost, tolik měst přešel,
tolik táborů politických vysmejčil. Naže „jen do toho“I



„Aspoň ospelé svědomí mnobých se probudí a našim
tajným lidovcům škraboška s tváře se strhne.

Z Něm. Brodu. Nearvaléútoky,
"ne zdejší město, zavdaly příčinu, že založen byl nový
týdenník „Hlasy z českomoravské vysočiny“. Slibaje
bráti se směrem soriosním a pracovati na uvědomění
a výchově lidu v našich okresích.

Z Litemyšle. V neděli,dne 19.t. m.dostalo
se městu našema té cti, še mohlo nvítati ve svých

„sdech slovatného cestovatele a spisovatele českého p.
E. St. Vráze, který se uvolil, pusván byr Besedou
zdejší, pořádati v exhortním sále obecných škol dvě:

přednášky, jednu pro dospělé a jednu pro školní mládež.rvá byla určena na 7'/, hod. večerní v neděli, druhá
odbývala se v pondělí v 1" bod. dopol. Předmětem
svrchovaně pontavých přednášek těch byly věci dvě,

„L Nástin všech cest, p. Vrázem konaných; II. Pro
cháska paláci, božišti a ulicemi města Pekingu ze
doby jeho obsasení vojsky spojených velmocí. Před
nášku svou provázel slovatný p. cestovatel původními,

,přovsácnými, přesně dle přírody kolorovanými obrazy,teré, jsouce promítány anglickým strojem projekčním
(skioptikon)a světlem jasnosti 1000avíček, ve velikých
rozměrech jevily se ne plátně. — Statná postava p.
Vrázova, vysoce intelligentní a dachapřítomnost pro

„srazající jeho obličej, příjemná a melodická mlava a
nesmírně poutavýobsah jeho řeči učinily nejen na jeho

-ctitele, ale na každého posluchače, jimiž byl sal v
pravém slova smysla přeplněn, dojem nesmazatelný,
a každý, kdo ho viděl a alyšel, dlouho bude na něho
vzpomínati,

Z Nevé Paky. (Slavnost VzkříšeníPáně.)
Píše se nám z Nové Paky: Letošní Vzkříšení v Nové
Pace mělo zvláštní ráz. Ač drobný déšť hroz.| každou
chvíli proměniti ve v silný lijavec, přece nepřebledné
zástupy s doštaíky nad hlavami plnily náměstí. Vše
obecná illaminace i domy krásnými obrazy „Vzkříšení
Páně“ ozdobené — jak to zde bývalo odedavna zvy
kem, dodávaly městu v tato večerní dobu rázu přímo
pohádkového. Před 7. hod. déšť poněkud ulovil, tak že
průvod mohl vyjíti. Zúčastnila se ho městská rada,
obecní zastupitelstvo, chefové politických úřadů ae
svým úřednictvem, veškeré téměř místní spolky (kromě
Sokola) a nepřehledný zástup věřícího lidu. Za jása
vých zvuků vznešeného staročeského chorálu: „Vatalť
jest této chvíle“, jejž hrála městská kapela řízením

orlivého ředitele kůru p. Hynka Tomáše, ubíral se
průvod kolem náměstí, načež se slavným „Te Deum“
ve farním chrámn Páně a požehnáním nejsv. Svátostí
Oltářnícelé slavnostskončila.Svelikouradostíúčast
nilo se zdejší obyvatelstvo této slavnosti. Příčinou
radosti kromě důvodů náboženských byla i ta okol
nost, že po 5 letech bylo opět povoleno nejd. kapi
talární konsistoří v Hradci Králové, aby tato slavnost

se slavněpo náměstí konala, s Čímžsouvisí též slavnýprůvod o Božím Těle, jakož i obnovení slavných
poutí do zdejšího klášterského chrámu Páně, jak se
konaly až do r. 1898, Neboť Nová Paka je odedávna
roshlášeným a oblíbeným místem poutnickým, které
honosí se chrámem, jakým se málokteré město po
chlubiti může. Už Raisův „Pantáta Bezoušek“, pro
cházeje kostely pražské, vzpomíná si zdejšího kláštera
s praví, že se ma žádný pražský kostel tak nelíbí,
jako kostel klášterní na Nové Pace. Proto je velice
nepochopitelno, še se proti žádosti zdejších spolků,
mezi nimi i katolické vzdělávací jednoty —za opětné
povolení těchto slavností pracovalo, a sice ze dvou
stran sobě úplně protivných. Mámeza svou povinnost,
na tutuv věc apozorniti, poněvadž byla předmětem
všeobecných úvah ve městě i v okolí. Z jedné strany
se odepřelo odporučení této žádosti ze strany městské
rady. Die mínění jinak váženého p. etarosty je to
prý věcí farního úřadu, který jedině je prý kompe
tentní, tuto žádost podati. Zatím ale se po nedávné
schůzi zdejší katol. vzděl.jednoty alarmoraly v jistém
linta zdejší spolky k úsilovné činnosti proti vzmáha
jícímu se prý klerikalisma v Nové Pace. Dnchorní
správa ujišťuje, že není tak nízkého smýšlení, aby
chtěla slavností tak vznešených, jako je Vzkříšení Páně
a Boží Tělo, využitkorati k nějakým účelům agitač
ním, anebo docela snad politickým, ale nikdo také

„nemůže na ní žádati, aby střílela do uvých vlastních
řad a rašila snad to, co zde bylo pracně vybodováno.
Katolické spolky jsou dnes již skoro ve všech městěch,
u bylo by směšné, chtíti jejích činnost potlačovati.
Sirší, chudé, neuvědomělé vratvy lidu poučovati a
zušlechťovati ve věcech, o kterých, nelze mluvit v ko
stele, a tek šířiti vzdělání — byť na základě křesťan
ském —proti tomu nemůže ničeho namítati ani největší
radikál. Na druhé straně pak třeba odpověditi těm,
kteří v žádosti anonymní z důvodů úplně opáčných

rotestovali proti znovupovolení této katolické mani
„festace ve městě zdejším. Nám se tento protest, který
prý pro snalost poměrů i přes svou anonymita učinil
jistý dojem na krahy povolané, dostal náhodou do
taky a masíme naň odpověditi, neboť ta věc má ve
likou důležitost pro celou veřejnost v době, kdy se

mníky Husovy počínají stavěti na mnohých místech.
oněvadě jsou podepsání „ctitelé nejev. Svátosti OL

tářní“, domníváme we, že to považují za zneactění
této avátosti, kdyby se šlo kolem sochy Hasovy. My
slíme, když to jinak není možno, a kdyš není úmyslu,

-oslavovati někoho jiného, neš Ježíše Krista, že to
není proviněním. Vědyť by pak musel kněz, kdykoliv
vychází z kostela s Nejsv. Svátostí Olt. k nemocnému,
obcházeti někde kolem města, aby se nepřiblížil soše
Husově. — Dále se tam vyslovuje obava, že ta
slavnost bude potupou + p. biskupa Brynycha,jakož

i přededlého dachovního eprávce zdejšího. Nejsmetoho náhledu. Jsouce upřímnými ctiteli p. biskapa
Brynycha, domníváme se, že zajisté neměl úmyslu,

-aby tento stav trval věčně a kdyby byl živ, jiš dnes
by zajisté při avé velkodašnosti a šlechetnosti přání

„sdejšího obyvatelstva vyšel vetříc. V bojise střílí sem
a tam, ale konečně ze také zapomíná a odpouští.
Nepěkný passus je v onom protestu, kde se praví,
te „nynější duchovní správce příliš vyhovoje přáním
zástapců měste, oni še však mu to ničím neopětujía
hledí bo vyašitkovati ku svémuprospěchu.“ Myslíme,
že hlavní podmínkou zdárného působení kněze jest,
aby pošíval důvěry u osadníků vobě avěřených.
A jak by mohl se těšiti důvěře ten, kdo se

svých nezastávéá, ale stále ne ně jen daloje?
Nechf jsou tito jedině patentovaníkatolíci přesvědčení,
še novopacká duchovat opráva, majíc na všecky strany
ruce volné, dovede říci pravdu do očí a nepotřebaje
po spůsobu tajných referentů stálým udáváním cír

úkola. Měli by si vzpomenonti ne slova Dra. Luegra,
vůdce křesť. sociálů re Vídni, že „více včeliček při
voláme na lžící medu než na celý sud octa.“ Co platí
o Češích vídeňských, to platí také o situaci utrany
katolické a pastorálního působení v době nynější s
proto doufáme, še obezřetné rozhodnatí nejd. kapit.
konsistoře přinese v Nové Pace věci katolické užitek
a zdar, a to je důležitější než všecky intriky a
obledy osobní,

Poučná schůze „Vlastimila“ v Po
Mel m. MH. Katolické jednota „Vlastimil“ pořádala
19. dubna přednáškovou schůzi. Úkol řečníka převzal
pozvaný vp. J. Sahula z Hradce Králové, zvoliv si

thema: „Kaltarnf proudy v Čechách v XIV. a XV.
století.“ Dřívější schůze přítomností svou poctívali
růsní randálisté, kteří pracovali „s chutí usilovnoa“
na zmaření schůzí, utíkajíce ee k obstrakčním pro
středkům skoro parlamentním. Proto spolek rozdával
vstupenky jen lidem dobré vůle. Leč rafinovanou lstí
domohli ve. vstupenek i někteří národní socialisté;
nemobouce sami vetapenek se domoci, posílali si pro
ně osoby nenápadné, které dle umravnělé instrakce
ue hlásily o vstupenky pro „maminky“ s „tatínky.“
Když tenhle manérr pomobl jen na polovic, pořádali
uchůsku v sobotu večer, jejíž uenešení také v neděli
provedeno. Přes velikou nepohoda sešli se statní bo
jovníci do sála dávno před započetím přednášky bez
vstopenek; vždyť by se přece dopustili hrozného hříchu
proti vlastenectví, kdyby popřáli klerikálům volnost
jedoání; tady přestává všecka osvícená snášelivost.
Po uvítacím proslova dp Krieshofera počala přednáška.
Ačkoli e počátku řečník nemluvil nic, co by ae se
zásadami Klofáčovců urovnati nedalo, přece už nyní
bylo zříti us tvářích národních socialistů spravedlivé
rozčilení nad tím, že we katolíci vůbec mezi sebou
vzdělávati opovažají. Když řečník podotkl, že se za
kládáním klášterů v Čechách bylo spojeno i zakládání
škol, ozvalo se ze středu „avědomělých“: „Šlechta a
kněží byli obohacováni, ale lid byl ožebračován.“ A
hned celá uvědomělá četa jásnla s potleskem: „Vý
borně, výborně!“ Řečník ovšem učeným občanům
masil připomenoati, že právě za Karla IV. prostý lid
so těšil uvobodě 1 blabobyta; za to však právě
v době husitské byl lid epoután okovy nevolnictví a
ožebračen. To byla jen malá přebáňka. Hůř bylo,
když se řečník odvášil drze připomenouti, co bychom
měli v Čechách nádherných knihoven a jiných kul
turních památek z doby Karlovy, kdyby nám je byli
husité nezničili. Toble bylo už moc; to- byla veliká
pobana Božích bojovníků. Jest sice pravda, že Táboři
zpustošili zemi českou tolik, že ae sami muasili živiti
výlety do Německa, ale taková věc se řící nesmí.
Ustatně Klofáčovcí byli rádi, že se konečně nalezla
sopoň záminka k raudálu. Nejstatečněji si vedl přadlák
František Tůma, který jest právě nositelem již třetího
přesvědčení náboženského; teď se drží prozatím savan
gelia Iškova. Cn mlnvil, byly ovšem z brusu nové
objevy bistorické; a ještě to nebylo z jeho hlavy.
V zadu totiž byla improvisovaná redakce. Tam jeden
občan měl po race dva notesy napěchované nejeilněj
šími šňapci z trafiky Klofáčovy; z těch horlivě vypi
soval a posílal výpisky tlumočníku „veřejného mínění.“
Jakmile občan papírek přelonekal, už vždycky přestala
jeho moudrost, ačkoli řečník sám jednou vybízel, aby
jen mlavil dál. Katolíci se dověděli z úryvkovitých
výlevů občana Tůmy a soudrabů věci vskutku podi
vnhodné. Uslyšeli citát z „historika“ Choce, jímě ne
Činnost Kurlova odsuzuje. Také jeme se seznámili
s jedním jesnitoa, který prý ei troufal celé Čechy
ponemčit. Vp. Sahula několikrát žádal Klofáčovce,
aby mu vytkli, co promluvil v přednášce nepravdivého.
Ale přes opakovanou výzvu — žádná odpověď a přece
tolik bouření. Když se pánové trochu vybouřili, po
kračoval řečník dále o vlastenectví Karla IV. Nyní
nasloucháno již s větším klidem. Ale ku konci 80
dopustil řečník opět těžké urážky vlasteneckých citů
Klofáčovcův; řekl totiž, že byl Karel IV. nejslavnějším
naším panovníkem a če jej právem nazývá Český
národ Otcem vlasti, Panstvo dapalo a hlučelo. A to
prý jen klerikálové nazývají Karla IV. otcem vlasti.
Kdyby byl prohlásil řečník za otce národa Klofáče,
to by už ovšem bylo zcela v pořádku. Poněvadě by
nebýcalo vytrhování konce, skončil řečník stračným
doslovem za potlesku našinců. Dp. Krieshofer připojil
ke skončené přednášce několik bystrých poznámek.
Kdyš skončil, ozval se novýpotlesk a nadšené volání
slávy dp. Krieahoferovi. Teď dostal slovo p. Tůma;
ale jema teď do řeči nebylo, protože, jak se vyjádřil,
byl dříve „vyrašován.“ Zatím však čekal na čerstvou
vědeckou zásilku ze zadu. K elova za to 8e přiblánil
p. Holinka, který přece promlavil několik věcných
vět. Uznal, že doba Karlova byla dobou slávy a moci
českého lidu; jen mělo vše tak dále potrvat. Že ná

sledujícíbídu zavinilivlastněsami hucité,otomopstrně pomlčel. Zmínil se také cosi o neblahém ka
stovnictví, ©Pochvaloval si taky praského krále,
který se českých bratří „ojímal.“ O tom ale nic ne
věděl, jak sami husité « XVI. století zrovna zběsile
bratry pronásledovali, a že tehdy byla českým bratřím
dobrá ochrana i katolických hierarchův. Vp. Sabula
navázal na slova p. Holinky a připomenul mimo jiné,
že stavovské kastovnictví kvetlo nejvíce za doby hu
sitské. V tom pokročil v před zarmoucený Tůma a
kurášně žádal, aby byla odhlasována resoluce: „My
občané . . “ | Věta mu přetrhl dp. Krieshofer, řka,
že návrh resoluce nepřipustí. Tůmova emělost byla
ovšem víc neš emělostí; na schůzi katolického spolku
nezvaní vetřelci chtěli aplatnit vlastní resolaci! Že
by bývali „národní“ katolíky překřičeli, bylo ovšem
nepochybno. Katolíci se ztráceli ven již za řeči Ho
linkovy a hrdla Klofáčovců se osvědčila znamenitě
už dříve. Ten pán, který ubohého Tůmu za sebe na
atrkoval do předu, mohl se přece aspoň trochu zardít
a počínat si otevřeněji, Předseda za velikého hlaku
ukončil schůzi, ale „národní“ zahlaholili píseň o
„mnichů rotě líné,“ aby dokázali, že si svou snášeli

vostí a vzdělaností dobře zasloužili prokásanou bla
bovůli katolíků. — Ať džíje svoboda a onášelivost!
Úsudky nestranných svědků o rekovatví Klofačovců
se nijak nerogcházely. Katolická věc nemohla míti
lepšíreklamy, neš jaká sejí dělasestrany Klofáčovců.
Páni se postavili na pranýř sami. Kdo se podloudně
vtírá bez posvánído cizí společnosti, kdo nemůže
slyšetchvála na největšího českého panovníka a atojí
o randál za kašdou cenu, ten veliké vzdělání právě
nedokasaje. K pěkné koltarní práci vzdělávají náš
lid liberální vůdcové! Zda tropí takové výtržnosti při
schůzích socialistických členové jednot našich? Na
posledy bude platit za nejlepší známku pokroku jizli
vost a zdivočilost. Představme ai, jak by to dopadalo
a katolíky, kdyby měli tací lidé volnost slova i
v kostele. Deset hrdel by stačilo na překřičení kaza
tele, ať by mluvil pravdu nejzřejmější. Katolíci by
nevěděli kam se uchýliti, aby měli od vetřelců trochu
pokoje, neboť by škodolibé čety byly všude pohotově.
Katolíci Poličtí poznali kulturní úroveň našich pro
tivníků v plném evětle a učinili si o tom jedině
správné úsudky hned na místě a schůze nedělní jim
bode nejlepším povzbuzením k práci další.

Různé zprávy.
(7) Odkud člověk My křesťanévěříme,

že z ruky Boží. Materialistická věda ovšem původ
jeho odvádí z hmotya z říše zvířecí. Zvláště důkladná
věda německá si na to potrpí. Nejnovější náhled předvá
dějí knihy Wiedraheimovy, Alsbergovy a Sokolowskyhbo,
dle nichž tak zvaný Pithecoaathropus erectus (opico
člověk) není předkem lidí, ale jenom postranní od
růdou praotce, z něhož vyšel člověk. Pravtec ten ná
ležel k poloopicím. Proměna na člověkastala se vAustralii,
kde nebylo dravců nebezpečných, kteří by ho aežrali,
kde ale bylo dosti malých zvířat, které prvý člověk
mohl přemoci a tak z býložravce státi so všežravcem.
Protože v Australii byla rovina a nebylo pralesů, na
učil se žíti na zemi a nezůstal tvorem na straně žijícím.
Rozdíl plemen nastal putoráním po světě. Až dosud
prý člověk se přeměňuje a promění se Časem v nový
drub. Při tom tito němečtí učenci žádají, aby tyto
fenomenální objevy stely se předmětem vyučování ve
školách. Upozorňujeme na to, aby to naše čtenáře ne
překvapilo, až České časopiay liberálních odstínů počnou
tato německou vymoženosť papouškovati.

Děti © prázdninách v Dánsku.
Venkované dávají své děti o prázdninách měšťákům,
kteří opět své na venkov posflají. Stát povoluje
k toma volnou jízdu, a školy odesílají dítky dle přání
rodin. Děti cestují samy, každé má svůj list na prsou
opevněný. Stane-li se někdy výjimečně, že zabloudí,
jsou pohoštěny v místě nejbližším. U vlaku očekávají
trpělivě sedláci a selky malé cestovatele. Dětem do
stane se u nich péče, jíž doma Často postrádají, a
vracejí se pak domů vždy se zdravím pevnějším.
Měšťáci opět ukazují dětem venkovským pomníky,
důležitosti a okolí hlavního města. Kedaň posílá
ročně přes 10.000 dětí na venek a přijímá právě tolik
obyvatelů venkova. [I ve Francii snaží se již zavésti
tento chvalitebný obyčej.

Výhody při stavbách. Dleustanoveníř.
z. ze dne 26. března 1880 a výk. nařízení zo dne 1.
prosince 1880 povoluje se na 12 let osvobození od
placení domovní daně třídní a činžovní a) ze stavení,
ze základů nově zřízených, b) ze stavení, ze
základů nově přestavených a c)z přístaveb k řídel
domů ze základů zřízených aneb z přistavěných po
schodí. Za tím účelem se požaduje: 1. podati žádost
(nekolkovanou) do 46 dnů po ukončení stavby aneb
určitě dříve před nastalým opotřebením stavby.
Žádost lze také ústně přednésti do protokolu buď a
c. k. berního úřadu aneb u c. k. okres. hejtmanství
(berní referát). K žádosti natno přiložiti: 1. stavební
plán přílohovým kolkem opatřený a obecním úřadem
stvrzený, 3. povolení ku etavbě (nekolkované), 4. po
volení ku obývání, pokud se týče — upotřebení bu
dovy (nekolkované), 6. tvrzení obecního úřadu ohledně
dne, kterým stavba dokončena byla (nekolkované, ob
sahuje-li klausnli, že jest pouze pro dosažení osvobo
zení od daní vydáno.) 6. místopis stavby (nekolkovaný),
obsahující pojmenování místností, jež ve ekutečnosti
zřízeny byly. Nemohou-li býti veškeré přílohy z+roveň
se žádostí podány, určí se lhůta pro dodatečné jich
předložení. Na základě žádostí, jež se opozděně po
dají, povolí ae osvobození od daní od lhůty platební,
jež následuje na podání žádostí do konce doby dva
náctiletí, ode dne dokončení stavby počítajíc.

Němectví v Praze. Poslanec Březnovský
u soudruzi podali 21. dubna miniateratva vnitra dotaz
ve příčině zuřivé germanisační činnosti některých
německých spolků pražských zvláště při posledním
sčítání lidu, kdy použito všech možných prostředků
a každého nátlaku, jen aby se v Praze napočítalo
Němců co možná nejvíce. Zvláštní zřetel obrácen
k židům. V dotazu tomto avádí poslanec Březnovský,
že na dolejším Novém Městě v Praze je více než
čtyři sta židovských obchodníků, kteří i 8 rodinami,
ač narodili se v ryze českých a jiných neněmeckých
obcích, přece se k německé řeči přihlásili. Z toho je
vidět, kdo v městech našich udržuje němectví.
V Praze ubylo Němců proti jiným letům opět značně,
tak že dnes netvoří již ani se šidy plných 10procent
všeho obyvatelstva.

Pohlednice s obrazem J. B. M. ndp.
Dra. Jos. Doubravy jest možnoopětnědostati
u Všeodborového sdružení křest. dělnictva v Hradci
Králové sa předem zaslaný obnos ve známkách,

Městské Klleperove divadlov Hradci
Králové. Ve čtvrtek dne 30. dubna 1903 pořádá
Česká Filharmonie z Prahy velký symfonický koncert,
Začátek o půl 8. hou. večer, Konec po 9. hod. Křeslo
zl. 1. — Lože gl. 4, — Sedadlo I. třídy 80 kr. —
Sedadlo II. třídy 60 kr. — Tribuna 1 £l. Sedadlo na

galerii 50 kr. če



"Tržní zprávy.
V Aradoil Králové, dne 18. dubna 1003, 1hl.

pšenice K 11:40—1360, šita K 009—1080, ječmene
E 700—800, oves K 5-0n—600, prona K 0:00—0000,
vikve K 10:00—10 40, bracbu K 16:50—21'00, čočky
K —:00——'—, jahel K 20-—, krop K 16 00"—33'00,
bramborá K %260—300, jetelového semene ruského

-K —00—— 00, jetelového semene červen.
—00'00, máku K 32 00—00 00, lněného semene K 19:00
—2600, 100 kg. žit, otrab K 11-—,pšenič. otrab K 1050,
1 kg. másla K 240—380, 1 kg. sádla vepřového K
1-80—200, tvarohu k 0-28 —0-86, 1 vejce 5 bh. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jeden bl. cibule K
3-20—400, jedna kopa drobné zeleniny K 109-240,
1 kopa zelí ©00—u00 K, 1 pytel mrkve 1-30—160,
1 hl. švestek K 0-00 - 000, I kopa petržele K0:00—009,
1 kopa celere K a o+—u-00, 1 hl. jablek 0 00—00-00.

Zdvořilá prosba:
račte pouse »alado

vou hre. bed slovně vědy= Kathreinerovu ——sladovou káva

Založeno roku 1810.a. B,
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 2« K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prap“rů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzmů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd pod
Zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboži po Ivtošní inventuřa výhodného ná
kupu z doby pařízské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závo u svědčí mnoho tisic
odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k vyběru franko.
Adresovaní vždy do-lovné se v:prošuje.

Minrie Benešová
PRAHA, Celetná ulice, 12. I. p.

—— dopr ručuj

svůj chvalně známý, hojně zásobený

sklad plan a planin,
nejdokonalejších soustav od světov, renotn.
firém, za ceny nejlevučiší, > pnou zárukou.

Též výměna a půjčka.

Obehrané nástroje. 7 oktav, od 50 zl. výše.

Četná dopo:učení! Četná dop -ručení!

Výhodná koupě.
Prodá se úplně zacbovalý, punze 2 leta v čin

nosti tronjící

acetylenový aparat
pro 60 plamenů za 40 precent tovární ceny. —
Záruka za správný chod zaručena. — Bližší sdělí

udmiuistrace t. I

9 PT ZKMA)

h MAR.LÁZNĚ.

© Právě vyšlo!

Kříže a kalichy.
Napsal + Edvard Brynych r. 18817.

89, stran 439. Cena brožov. 2 K.

Lze dostati i vázané v obyčejné vazbě
pro knihovny.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Hrálové

(300363006 206GGGG0EA

čMalinský křenš
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
o kg. 20 kořenů. . K 5-20
5 kg. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovní
stanici dobírkou zasílá

8 Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenn v Kutné Hoře.

U300G636E6E>E<NE3E3362E20E

ooo 000000008:
Vzorné zařízené

slatinné lázně VEL|GHOVKY

u Jaroměře v Čechách.
Osvědčené proti rhoumatismu, dně,
lechiae, dále pro chudokrevné, skre

phulosu, nemoci ženské atd.
PEB“ Přskvopujícíúčinky léčivé.B

Fúvabné lesnatá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa s Prahy.

| Pošta a telegrafní stanice v budově lázeňské.

Pohodlné spojení a Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v regii, — Ceny mírné!

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma
= Drabráttýdněkoncert,——

"*ODOODOOOOOOS:

Založeno r. 1850

Velecténému duchovenstvu
doporučuj«Karel Zava

zlatník apasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výrobu umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
«aůlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý sávod můj může Bevykázati četnými pochvsl
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje še tedy k za
koupení a opravé kalíchů, monstranci, ciborii, relikviářů,
uadobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co uetvice.

PEEEREEERREEEEEkikik

EE27 Nejstarší závod kamenický
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ii
Zdenka Ježka

w Hradci Králové
v ulici Čelakovského (ve vlastním domě).

Stálý sklad
hotových pomníků

z mramoru, žuly domácí,
sienytu a černé žuly švédské.
Provádí stavby rodinných hrobek a
veškeré práve hřbitovní solidně a levně.

PEEEPEFREPREFPFFehrekk
První český katolický závod ve Vídni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání
"Va 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. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

eUnicum pro
dně, rheumt., Ischias,
slubost a. L.d.



F. FUÚGIDTER,
dodavatel o. k. vojen. unif. ústavu.

Hlamni závod: HORA KUTNÁ, Fiitika: HRADEC KRÁLOVÉ,
proti Vlašskému dvoru. vedle Grand-Hotelu.

OOOOOOOOOOO0000000

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"iii

SRB“Boží hroby, "i
PRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy «vatých a pod.

ČTENÍ
ED-AD- © MALBURGASYNSMIŘIC

-VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,
labodného zvaku a důkladného provedení, 8 prak
tickým zařízením hracích stolků doporučuje (i har
monia) al. farním a patronátním úřadům majitel c. k.
výsady a zásluž. kříže budeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonii v Poličce.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženo
: k nahlédnutí.

||
-me
S Božíhroby“

K dobé KřížovéCESTY„nénes
velikonoční *36 "+2 st s rekée ko:stelní zařízení dopotůčuje uctivě

, umělecký aávod sochařský a řez

Josefa Krejčíka
bářský

o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlova ul. č. 140.
v domě Sv. Vá-lavské záložny od 1./X1 1849.Illustr. cen
oíky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

KESASDEHI0FSIOGOICSICAIX
45 Do Hradce Králové a okolí

Největší královéhradecký

sklad nejmodernějších

Vídeňských
klobouků ©

slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza

od známé české firmy Jan Rozhon
ve Vídni<

— nachází se u -

PŘ.BERU;
v Hradci Králové, i

na Svatojanském náměstí č. 170.

© Velký výběr e ceny s:ejlevnější.

KESIGHIGSI0CO0GSIGPIGOIX

NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
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Pi náč kovo “a „© lestnejlepšímýdlotolletní.G
Činí a udržuje plet svěží a jemnou. — Jest naprosto ne
utrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm
nejpřísnějším pošadavkům úplně vyhoví.

MLOLADONOVÉz ný 2 žere— v Hradci Králové. —AE

mmm Pro důst. farní úřady.IIS

dostati Ize 1 arch za 6 haléřů
v Biskupské knihtiskárně v Hradoi Králové.

Nábytek na splátky Bursaprácev HradciKrálové.Upravovatel pláten, 2 topiči, knihař, bednář
bez zvýšení Cceu na každou stanici dodává| a zámečníci hledají práci. Truhlář a krejčí do

výroba a sklady nábytku stanou hned práci. — Přihlášky přijímáJesef
, Polák, tajemník Všeodborového sdruženív Hradci

KV. Skuherský, Hradec Král. Králové,Adalbertinum. PSY 9
+

„===
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Alék
pee Největší sklad ©

všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek Aanelových i proší
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů. košů, cestovních
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PEN dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd. Mao7 se
0) ——— firmy ——— bm

M (Vb
> M akBJAD STOUPAE

W 2 u m2S v Praze, Václavské náměstí č. 32. k2 9C776 = : = =, VV IV na
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SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.
Sazby a podmínky vynikají osvěděo

nými výhodami a liberálnosti.
Všechen zisk náleží členům, uobeť

Slavie jest ústavem vzájemným.

Pozoruhodny jsou zvláště sazby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ia.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ia.) 4 a Ia.) 5 na věno dítkám,
Mg.) na výsledkymnožné,
Ia.) 6 a Ila) 0 se 4, stoupajícím

zůrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 24,189-84065
Dosavadní výplaty K 70,23287358

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Gonerální iditelstvo DankyLavi
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

Obrázky “U8
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru a za svláště výhodných podmímek

i Karel Šimet v Č. Budějovicích.
op- Vsorky jsou na pošádání k disposicí.-ij

sledovali.

Truchlící rodiče:

kn. lesmistr v Jičíně.

«

jeho choť.



Placení zlatem,
Na nátlak finančnídynastie Rothšildů byla

r. 1691 odhlasována v Rakouskui Uhersko
zlatá měna, ovšem jen na papíře. Dosud se
platilo papírovými slatkami a stříbrnými min
cemi.

Když r. 1871 zavedlo Německo zlatou
měnu a přestalo rašení stříbrných tolarů, když

k následkem toho byla zavedena zlatá měna
1 v Sev. Americe, Rasku a dokonca i v Indii,
klesla náhle cena stříbra tou měrou, še kov
ten dosud všeobecně považovaný sa platební
minci stal se tak znebodnoceným, že pomalu
bude se s ním nakládati jako se starým žele
zem. Až do roku 1871 platilo ee všeobecně za
jedno kilo zlata patnáct kil stříbra. Zlato
mělo na základě mincovního zákona, vydaného
r. 1808 ve Francii, všeobecně uznanon hodnota,
že jest patnáctkráte dražší než stříbro; poměr
ten či jak finančníci praví „relace“ zlata a
stříbra byl vyjádřen číslicemi 1: 16, to jest
za 1 kilo zlata masí se dáti 16 kil stříbra.
To platilo aš do r. 1871. Od té doby začala
ale cena stříbra klesati. Na burse v Londýně
platilo se za 1 kilo stříbra200 koran nynějších

burse koupiti 1 kilo stříbra za 80 koraní

nancí ražení stříbrných zlatníků u nás zasta
veno. Razilo Be tehdáš z 1 kilograma stříbra
90 zlatníků, Jeden kus zlatého ve stříbře váží
12-3457 gramů a obsehuje 11'/, gramů jemného
stříbra. Do r. 1971 platilo se na borge v Lon
dýně za L kilo stříbra 167 marek německé
říšské měny. Kdo by si byl tehdáž koopil
stříbro a -dal si ho na svůj účet raziti na
zlatníky, byl by něco prodělal. Kdo by ale
dnes koupil v Londýně 1 kilo stříbra za 67
marek a dal by z něho raziti zlatníky, vydělal
by při nejmenším 100 korun, poněvadž z I
kila stříbra se razí 90 kusů stříbrných zlatých.

Kdyby bylo u nás dovoleno ražení stří
brné mince, byli bychom za krátko zaplavo

cem toho, že stříbrné mince dosud všeobecně
k placení užívané, že stříbro všeobecně pova
žováno sa kov mincovní najednou této důležité
hodnosti jest zbaveno? Kdo jest původcem
toho, če následkem zavedení zlaté měny uměle

vzmáhá?
To jsou předůležité otázky, které se do

kají velmi citlivě hmotných zájmů našeho
n. Obsvláště rolnictvo má si této otázky

velmi bedlivě všímati. Zavedením zlaté měny.
pozorovati možno současně také klesání cen
výrobků, především obilí. Na příklad americký
farmář dostával za l hl pšenice před20 lety 72
centas, dnes dostává sotva polovinu. Věcse má
tak. Veškerý majetek bývá oceňován podle jistého
měřítka. Měřítkem tím jsou peníze, alespoň
se jím poslední dobou staly. Nyní rozhodujeo
tom, z jakého předmětu peníze jsou. Dokud
stříbro mělo úplnou hodnotu mincovního kovu,
dokud za 16 kilo stříbra bylo lze koupiti 1
kilo zlata, dotud cenaostatních všech výrobků
a tovarů byla podle toho poměru oceněna.
Nyní ale musím dát 34 kil stříbra, abych za
ně koupil | kilo zlata. Z toho následuje, že
cena zlata více než dvakrát stoupla a cena
etřibra více než dvojnásob klesla. Poněvadž se
má všecko nyní platit zlatem, «masímdletoho
dávati dvakrát tak veliké množství zboží abych
obdržel totéš množství zlata v mincích Jestliže
dal náš rolník před 25 lety jeden metrák pše
nice na trh a prodal ho, obdržel řekněme 32
koran doešční měny; dnes dostane 18 koran!
Cena obilí dvojnásob klesla, poněvadě cena
měřítka všeho, to jest zlata, dvojnásob stoopla.

Dle stanov rakousko-uherské banky na
stává povinnost veškeré bankovky u pokladny
vypláceti hotově zlatou mincí počínajíc od 28.
února 1903. K tomu ovšem natno, aby záleži
tost ta byla zvláštním zákonem opravena. Zda
k tomu dojde, nevíme, ale oba Únauční ministři
dali na jevo, že se k tomu pilně pracuje ze
strany baulovoího řízení. Jest ovšem jiná
otázka, zda by se bance rakousko uherské po
dařilo, zásoby zlata udršeti v oběhu. Dosud
bylo | dáno do. oběhu sa 127. milionů
koruu zlatých dvuceti A desetikoran, ale ku
podivu, wmiace ty nenalézají v obeceastvu
vbliby, sa krátký čas plyova do pokladen
banky zpět.

Není pochyby, že, jak věci se dnes mají,

uby přikročili k placení hotově zlatem. Musíme
uvášiti, že platíme nyní asi 120 milionů korun

by však méně vadilo. Ale my platíme ročně
400 milionů korun úroků a dividend za cenné

poví našeho původu, které jsou v rukou za„hraničních kapitalista. Kdyby se tyto úroky

musely platit ve zlatě, pak by dloubo to ne
trvalo, a „sklepy banky rakousko-uherské by
se brzy vyprázdnily a celá akce zavedení
zlaté měny by vlastně byla zmařenou. Proti
nebezpečnému tomu tlaku finančních velmožů,
aby za jejich spekulace trpěly státy a nánzody,
musí se co nejdříve veškeré vlády a parla
menty opříti.

Zprávy hospodářské.
Ochrana zabrsd proti mrazům.
Přírodnický časopis „Živa“ přinášív čís.

i 2. zajímavé pokyny sadařům a vinařům ku
ochraně sadů proti mrazům. Pokyny tyto jsou

, vyňaty z amerického spisu prof. W. Hammona,
«jeož za pomoci maohých odborníků činil
i mnoho zkonšek ku záchraně ovoce před mra
| sem. Největší škodu způsobají noční mrazy,
! které se vyskytají v pozdním jaře, poněvadž

rostliny jsva ještě příliš něžné. Velice mnoho
' záleží též na poloze zahrady. Tam, kde vzduch
"jest v pobybu, bývá škoda vždy menší než

tarm, kde 8a nalézal v klidu; zvláště zle bý
vají postiženy uzavřené kotliny, kam studený,

| těžký vzduch stékaje tvoří uehybná jezera
klidného vzdacha. Jiným zajímavým zjevem

„ bylo potvrzeuí | nábledn, že Škoda mrazem
| způsobená může býti značně zmírněoa, když
, namrzlé ovoce bylo ochráněno před náblým

oteplením při východu slunce; tmísta největších
ztrát byla tam, kde slaneční paprsky náhle
padly na stromy. Mnoho i z namrzlého ovoce
bylo zachráněno, kdež byla vložena stříška na
ovoce, čímž toto se vlivem slunečních paprsků
jenom znpenáhlazahřívalo. Mnoho případů bylo
zaznamenáno, že i ovoce tenkou vrstvou ledu

. pokryté se zachránilo, když bylo dokonale
i skropeno stadenou vodou, při čemž bylo nutným

opatření, aby tání vrstvy ledové zvolna po
kračovalo.

Mothody, jichž se ku zmírnění aneb za
| mezeuí nočních mrazů užívá, jsou následající :
" I. Methoda, záležející v míchání vzdachau po

mocí | plotů, na. nichž proud | studeného
vzdacha se tříště míchá se s okolním.
II. Methoda, zakládající se na. ohřívání
vzduchu V ovocných sadech v stejných vzdá
lenostech od sebe jsou rozestaveny drátěné
koše, v oichž hoří uhlí, čímž se docílí zvýšení
teploty o několik stupňův. [II. Methoda, uží.
vající uměle vytvořených wnlba oblaků. Na
vlhlá sláma, staré dříví, sacbá wmrvazapáleny
hoří čmvudivým plamenem a vydávají veliké
množství kouře, zvláště když jsou kropeny
vodou; takováto mlha v sadě působí jako
sklenvíka latentní teplopáry8ezdeznamenitě
uplatňuje. IV. Methoda. záležející v zavlažo
vání; ohřátá voda, která pro svoje velké spe
cifické teplo znamenitě se hodí ka hromadění
tepelné energie, rozvádí se po sadě ve struž
kách. V. Methoda, záležející v kropení, které
se koná, když mrá: ukončil a když teplota
počíná opět stoupati. Účel této iethody jest,
zabrániti rychlému oteplení ovoce vrstvou ledu
pokrytého. Tak v Rinertide v Kalifornii v sa
dech Mr. Everesta jest veliká část těchto
ochráněna pomocí kropicích přístrojů, upev
něných na vrcbolech stožárů 50 stop vysokých.
VL Methoda, záležející v přikrývání. V prin
cipu podobá se sklenníkům, zaračujíc úplnou
ochranu a jedioou námitkou proti této jest
obromný náklad spojený 8 konstrukcí těchto
laťových stříšek z lehkého dříví, potažených
kanafasem neb muselinem, neboť obnáší na I
akr půdy až 400 dolarů. —

Literatura.
V. Kotrba v Praze, Jos. Ebrenbergra se

brané spisy záb. sv. VÍ, seš. 68.—66. Obsahuje po:vídku: Obrázek z pouti Svatojánské a Staří Hooka
lovi na živnosti a na výminka. Dvojsešit sa 04 b.
— Obrazky vojenské, „Sebraných spisů“ Boburila
Brodskébo sešit 1. Bobamil Brodský jest dnes již
všemu čtenářetva znám, po všech beletristických ča
sopisech a sbírkách roztroušeny jsou jeho práce. Te
prve tímto souborem bude mocí se všestranná Činnost
a mravenčí píle Brodského oceniti. Právě vyšlý prvý
seš t přiuáší „Na postoupa“, první práci z jebo Ob
rázků vojenských. V tomto sešitě jest plno jasa, ži
vota, ověžesti, tak jak jarý a čilý vojenský divot. Seš,
sa 80 b.

Unie + Praze. Babička od B. Němoové ve
skvostné úpravě, a kresbami akadem. malíře A. Ka
špara. Trojbarrotisky v textu. Seš. 6. a 7. 2a 585K—
Véjiny umění národa českého. Napsal Ferd. Lehner.
S četnými illaetracemi a barvotiskovými přílohami.
Ješ 15. za 70 h —Spiey Jolia Zegera VIII Fanta
stické povídky, Seš. 3.—6. po 40 bh.— Sofie Podlip
ské upisy VII. Dva rodokmeny seš 7. a Láska badouc
nosti seš. I. a 2. po 80 b.

J. Otto v Praze. Jos. Kořenského„K proti
nožeňm“. Z cest po Australii. Ješ. 13. a 14. po 60b.
— Nová země na sovern. Výprava kapitána Otty
Sverdrupa k severní točně. Překládá dr. Jiří Guth. Seš.
4. a 5. po 60h. — J. Arbesa | Sebrané spisy VII.
Knihy novel a povídek IL., seš. 7. 9. po 30 b. —

Sebrané apisy Karol. Světlé. Z rodinnýchPon Jel.2.—4. po 30h. — Básnické spisy Jar. Vrchlického.
Hadba v duši. Seš. 3.—4. po 8% b.

J. R. Vilímek v Praze. Dr. Jar. Kosiny Ve
likáni našich dějin. Seš. 23. a 24, po 36 h. —A. Du
mas. Tři mašketýři. Soš. 25. a 26. po 25h. — J.
Klecsndy episy: Karacson Aladar. Vojenský příběh.
Seš. 3. u 4. po 25 h.

Družetvo „Vlast“ v Praze. Vlasť.Časopis
ro poučení a zábavu. Redaktor Tomáš Škrdle. Roč.
IX., čís 7. Roční předplatné 10 K. — Vychovatel.

Časopis věnovaný zájmům křesť. školství. (S Kate
chetekou přílohou, roč. VI., čís. 4. Bedaktor Frant.
uandálek). Redaktor dr. R. Horský. Vychází 1. a 15.
v měsíci za roční předplatné 6 K.

Nakladatelské Družstvo Máje v Praze.
Ignáta Hermanna Na různé adresy. Cena 4 K. písovatel známým avým způsobem promlouvá tu 0 růs
ných otázkách. - Poslední květ. Lyrické básně Alisa
Skampy. Některé básně v části „Z přírody“ zvlášť
vynikají. Úprava kniby skvostná. Cena 150 K.

Dr. Frant. Bačkovaký v Praze. Sebrané
Drobné básně od Jana Kollára. II. vydání. Za 40 h.
— Máj. Báseň od Karla Hynka Máchy. Za 20 hb.—
Tatranská máza s lýrou slovanskou. Pavla Josefa
Šafaříka. Za 40 hb.— Malé Noviny pro děti, které se
nedávno naočily čísti. Sobrázky. Pořádají Fr. Hrnčíř
a Fr. Krch Ročník má 10 čís za 1 K.

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef
nábož. v čes. školství. Řídí Václav Spaček. S přílohou
Obrana“ pravdy křesť. ve veřejném životě. Roč. II.

Čís. T a 8. Vychází 10. a 45. v měsíci za roč. předpl.
6 K. Expedice v Praze 200—II

Vychovatelské Listy. Časopis věnovaný
zájmům křesť. vychování. Roč, IIT, čís. 6. a 7. Řídí
AI. Adamec. Předplatné na rok 6 K. Administrace
v Brně, na Petrově č. 1.

Epocha, čtrnáctidenník, přináší velmi poučné
články s obora průmyslu, obchoda, o vynálezích atd.
Seš. 11.—18. nídí J. Jindra. Předpl. ne rok 6 K.
Administrace v knihkupectví E. Weinfartra v Prase H.

Vzájemnost českoslovanská. Čeeoisvěnovaný Československé vzájemnosti. Vydává Česko
slovenské dražstvo. Redaktor Kar. Kučera. Ročník I.,
číslo 2 Vychází jednou za 2 měsíce v Olomouci za
předpl. 8 K.

František Sašil. Životopisnýnástin od dra.
Pavla Vychodila, Seš. 5. za 80 h. Vychází v benedikt.
knibtiskároě v Brně.

Klíč k určování lišejníků okolíněmecko
brodského. Napsal Jo«. Novák, ředitel c. k. paedago
g'3 v Hradci Králové.

Dědictví Svatojanské v Praze. Čís. 90.
na rok 1903 obsahuje dvě pěkné povídky: Irena. Po
vídka z dob Domicianových. Z polštiny přeložil V.
T. Kamejský. — Pro Boha a pravdu. Povídka z ne
dávných dob. Z polštiny přeložil Jos. T. Kajetan.

Obzor, zábavně poučný časopis. Roč. XXVI.,
čís. 6. a 7. Vychází dvakráte za měsíc redakof Vlad.
Šťastného v Brně. Předplatné na rok 4 k.

Rozhledy po lidumilství. Vycházejíre
dakcí JUC F. C Vlka ve prospěch „Jub. ženského
asylu cís. a král. Alžběty“ v Preze. Roč. XI., čís. 4.
Předplatné 4 K přijímá Lotty Trakalová v Praze III.

Náš Domov, obrázkový měsíčník zábavně
poučný pro lid. Vychází redakcí Jos. Vévody. Ročník
XII., čís. +. a 4. s bohatým obsahem. Roční předpi.
4 K přijímá administrace v Olomouci.

přbět
Veledůstojný Pama!

Rašte si dopsati o illnstrovaný

CENNÍK PAMÁTEK

na první sv, přijimání a zpověď
české katolické firmy

EM. WERNER, devotionalie,
Brno (Morava)

a při potřebě shledáte, še koupíte levněji než uje

všudejinde. i

Vše s návody k upotřebení.

Vodičku na uhry 1lébv. 74 h. —Vodlóku

Inkoustové na papíru, láhv.6. b. - Eeenci, na dobrý
rum kubanský, láhv. 74 h. Proti předem zaslanému

I Í | Puritin,nejlepšíústníIS Go
na plhy, láhv. + h. —

obnosu jednotlivé franko sasilá

Lepidlo na skle a elán, láhr. 54 h. — Ian

JOSEF PÁTÝ,

74h. Pomádu na
uhry, ! kelímek 74h. —

celářské lepidlo, kolímekb4 h — Wodlióku na
skvrny na oděvu láhv.54h.—Wodlčku na skvrny

drogerie „U Matky Boží“ v Pecce,
severo-východní Čechy.



| na spracování ovoce
pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
R ve Vysokém Mýtě f

KESdříve sávod na sušitkování ovoce,sgloker j NPpeřír. 1886, nejstarší svcho druhu v echách | i
ý — nabísí — :

1 koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku

| rumy a punše, likéry, sladké ovocnévíno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
N-nalni),vína sladkás víno Šumivé (šampaňské)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéja osti velmi levný koňak a u
1 slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Prazo: medasiií

» státní a diplomem slaté medatlle, a j je
nými diplomy a právem rašení slatémedodl.

Vzorky zdarma a franko.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných -ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v oejmoderačjším provedení

„8 úplnou zárukou!
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným eásilky na výběr léš 6 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

bok bat obaobababacdaobalu

Mlěnařský vosk
velmi dobrý, levně nabizi

Josef Pilnáček v Hradci Král,

a. a k. dvorní dodavatol.

PRYVETTETTY

Víno"4
řírodní, všech druhů, 1 litr od 35 kr.
ze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

OOOOOO00CIO0O0000000
Prvni výroba o

věžních ©

hodinŠ
C3

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

OOOOO000

kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena
levná, jakost výborná, *

90006006006000008

Proj každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestanského, svópomocného
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.

7
Klobouky

k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostišitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenovéz továrny Ant. Pichlera v ŠtyrskémHradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. - Formy.

s-portovní čepice
různých druhů

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Věe v nejhojnějším výběru má na akladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradee Králové, Palackého třída č. 63.
u Pražské brány.
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčíní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou
LNA0.0ENOEn065100020000.0:80000-0000:Doduo03
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Ď„M (J. Syvalterův synovec, ná

l kod > stupce)NDZ te
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ja ==l PRAHA-I.,
č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměrt:

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, s

lémi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně,beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE“ Aosčetnáveřejná i písemná pochvalná uznání "ij

Založeno roku 1886.
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Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vsorků pravých vlněných látek

e vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
Též velejemné

látky nataláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

7 ,

Krásný byl(K
v L patře, s rozkošnou vyblídkou na sluneční
stranu v nově vystavěné vile v Hradci Králové,
sestávající ze 4 velkých pokojů, s jizbou pro
služku, koupelnou, balkonem a verandou, pod
jedním uzavřením, e veškerým příslušenstvím pro
najme se od 1. července 1903. — Bližší sdělí

administrace t. I.

55 6468 C4ČS

Kostelní
náčiní

Bus" vlastní výroby"IE ©
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 střibří.
Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

v nejvyšší ceně kupuje

Josef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k dvorní dodavatal.

K y

>
Oltáře,sochy aj.

ve vkveném a levném provedení
přesnědle předpisůcírkevních v hašdémslohu

odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. sávod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Čechy), založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedene ke 800 oltářů.



O
Předýlalná na čtvrí roku 2 k so hČíslo18.| P ni | V Hradci Králové, dne 1. května 1903.

Imserty se počítají Icvmě.
Obnova vychází v pátek v poledne. |

Ročník IX.

I se znamínkem,

6) Student Frantík obdržel od otce uzenáře hozky těžkou zásilku, jako mimořádnon
choutku, když ož paní kvartýrská byla na

jídlo až příliš opatrná. S Frantíkem sdíleli
společný byt ještě dva šelmovští kollegové,
kteří také rádi všelicos mimořádně smlali, jen
když k tomu mohli přijít zadarmo. Frantík se
však nyní ustálil na pevném úmyslu, že ka
marádům nedá nic; není potřebí stále holdo
vati myšlénkám kommunistickým, zvláště když
z toho sám pro sebe nikdy ožitku nemá. Proto
objemnou zásilku zatají. Vatrčil všecko v po
stranní komůrce do kofra a hodoval několik
-dní tajně. Když však jednou po tajném mlsu
z komůrky vycházel, bylo chytréma Honzíkovi
velice nápadno, proč se Frantikovi tolik ústa
blýští. Za hodinu na to šeptal tajemně Jose
fovi: „Posloucnej, Francek jistě dostal z do
mova puchotnání, a teď to šelma před námi
tají. Lakota lakomá, jako bychom kdo ví jak
o ten nějaký kus salámu stáli. Af si to nechá.“

„Víš co,“ odpovídal ještě chytřejší Josef,
„ža tuhle nenpřímnost se mu vymstíme; vezmeme
si sami, aby věděl.“

A skutečně v okumžiku nestřeženém

proskonmnů oba rozhněvaní kamarádi útrobyufru 4 nalezli tam dlouhý kus vonného sa
láma, že by ho měl sám Rybrcoul k obědu
dost. Ušmikli hezký kousek a hajdy pryč.
Drahý den se oba šibalové potichu smáli, když
viděli, jak vychází Francek z komůrky nějak
rozpačitý.

Okradenému se skutečně zdálo, že se salám
trochu seschi. Nerozčílil se proto přílíš, leč
přece při té příležitosti vyštípl na salámu
kousek od kraje znamínko, aby drahý den
tím spíše poznal zda se 8 ním nedělí některý
samozvanec. A následující den vskutku nalezl
až příliš makavý důkaz, že jeut bezohledně
okrádán. Vzkypěl v něm veliký hněv, s tváří
zarudlou vrazil do pokoje a vyjekl: „Tohle
už, hoši, přestává všecko; já jsem si na saláma
udělal znamínko, a vy mně to sníte i se
znamínkem. Kdybyste si uřízli menší kousek,
nic bych neřekl; alei se znamínkem? |“

Nezvedená dvojice se jen jízlivě chechtala
a Josífek poznamenal, že si měl Frantík tedy
místo dělání znamínka raději kufr na klíč
zavřít, když jiš jest tolik skoupý. Francek
poznal, že Šibalům ani znamínko nepřekáželo
v -násilnictví; litoval svó neopatrnosti, ale byl
raději zticha, aby si hospolabydlící ještě víc
nedobírali pro to znamínko, které již bylo
snědeno.

Jako ten Francek, tak i jiní lidé při
rozličných příležitostech místo důkladných
ochranných prostředků spokojují se všelijakými
znamínky, kterými se nenasytný člověk nedá
stejně nijak ve svých Šivalských úroyslech
amásti. Tatínek synáčka, maminka dcerošku
pouštějí večer ven, davše jim „znamínko“,
v kolik hodin se mají domů vrátiti, ačkoli
často dobře mohou věděti, že by bylo nejlépe
nezvedené děti provázeti nebo zavřít u dveří
zámek; mládež předrží přes znamínko a pak
doma zbytečně dochází k výstopům skoro
parlamentním.

V těchle českých dějinách se často ně
kteří politikové se znamínkem přepočítali;
ostatně se mnozí z nich i k těm znamínkům
odhodlávali jen tak pro formu, aby se neřeklo,
že protivníkům beze všeho ohražení z válečné
ho pole ustupují.

Na př. na počátka století XVI. byli čeští

protostanké k Němcům velice přívětivi; aledyž zpozorovali, že by česká práva pomalu
úplně zmizela v lačných útrobách synů pro
testautské germanie, udělali si roka 1616 na
právech anamínko, aby Němci znali míru, jak
dalece z české blahovůle týti mohou. Nařídili,
aby žádný cizozemec, kterýž by jazyka české.
ho neuměl a potřeby své v něm srozumiteloě
přednésti nemohl, do země za obyvatele ani
do měst za měštěnína žádným způsobem při
jimán nebyl, nýbrž aby každý ten, kdož by

žádati chtěl toho, aby do království přijat byl,
nejprvé se jazyku českému naučiti povinen
byl a když by se naučil, tu teprv aby ma 80
toho dostati mohlo a prvé nic; však s tou při
tom znamenitou výminkou, aby žádný takový
v nově do země přijatý cizozemec ani děti
jeho do třetího kolena na žádné úřady zemské
neb městské i jiné, ani také do žádných soudů
dosazován nebyl.“ Všichni němečtí faráři, kteří
káží v osadách českých, mají se do sv. Jiří vy
stěhovati. — Ale tahle nařízení nebyla žádnou
skatečnou závorou proti lačnosti německé;
bylo to jen takové neškodné zaamínko, jako to
Frantíkovo na salámu.

Usnešení z r. 1615 se nemusilo brát vážně;
Němci to dobře věděli a proto pohlcovali ve
své lačnosti práva národa českého i se znu
mínkem. Jak se to srovnávalo 8 nařízením
z r. 1615, jestliže za několik let na to Mates
z Thornu, cizinec neznající česky, byl pro
testanty úznán za politického vůdce? Za jedco
ho generála stavovského vybráu | Jindřich
z Hohenlohe, který mluvil jen německy; za
krále zvolen kovaný Němec z Falce a v chrá
mu sv. Víta kázal po německu pastor Skaltéty,
atd. Němci pohlcovah zkrátka práva lidu
českému příslušná i se znarínkem r. 1610.
učiněným.

Když se jednalo r. 1609 o to, aby byl
potvrzen týmž protestantům majestát, sami ně
kteří mocní katolíci podporovali snahy pro
testantů. Ale udělali si ve sinlouvě znamínko,
jež mělo chrániti před záplavou protestantismu
také svobodu a volnost vyznavačů katolického
náboženství. Protestanté řekli, že jest takové
znamínko zcela spravedlivou věcí | Václav
z Budova dokonce ve jménu protestantů pro
hlásil: „Znajíce od Vašich Milostí tu lásku
přátelskou, pokud by kdy toho potřeba na
stala, my všickni st.vové podobojí Vašim Mi
lostem připomínáme, že proti jednomu každé
ma nejináče nsž jako sami sebe a naše vlastní
náboženství chrániti a do nejtěžšího přemožení
našeho opatrovati nápomocni rádi býti cbce
me“. Katolíci byli dojati nad tou volikou
láskou; věděli sic, že budou jejich práva nyní
záviseti na libovůli protestautů, ale nač se
báti? Vždyť tito slíbili, že nebadou mlsati přes
spravedlivé znumínko. Ale brzy protestanté
schrupli práva katolíkůi se zoamínkem; pro
následovali i ty muže, kteří jim k majestátu
dopomobli. Nejvyšší purkrabí Adam ze Stern
berka byl od nich uvězněn a když z vězení
prchli, pobrali mu statky a vyhlásili jej za
nepřítele vlasti. Podobného vděku se dočkal
i Adam z Valdštejna, Parkhart Točníkz Křimic,
Jan z Klenového a jiní. A to všecko proto,
že nechtěli upevňovati v české zemi vládu
německých evangelických velmožů. Katolické
město Plzeň, že zůstalo věrno zákonitému
panovníkovi, nazváno „zpronevěřilým“; proto
vyšší stavové r. 1619 chtěli, „aby z grantu
zbořeno a na věčnou památku nevěrnosti
k vlasti vyvrácené zůstalo. Obyvatelové pak
jeho aby všickni na věčnost ze země vypovědíni
byli“. Tohle byla snaba, která směřovala hodně
daleko přes znamínka, Ještě štěstí, že byla
a protestantů mocnější chuť než prostředky.

Když r. 1866 pruské vojsko dobylo
u Hradce Králové vítězství, chtěli pruští politi
kové mermomocí slaviti kopalaci s vůdci na
šeho národa. Nač prý české státní právo před
praskými „přátely“ na dovaterý zámek za
mykat? Nechť se svěří k přátelskému ohledání
a uschování do pruských rukou; jestliže si na
něm Prusové trochu pochutnají, nebudou tím
Čechové nic zkrácení; ať si jen udělejí zna
mínko! Leč tehdy naši vůdcové dobře věděli,
že by takové pěkné sousto zmizelo v německých
útrobách i se znamínkem a proto před dlouhý
mi prsty zamkli truhlo. Však je to vidět nyní
na Polácích poznaňských, jak | dovede ně
mecká říše šetřit spravedlivého znamínka.

Aby nás němečtí nacionálové samou láskou
i se všemi našimi právy nesnědli, jsou udělána
v našem státním zřízení aspoň některá zna
mínka. Znamínka zakazují Němcům porušovati
práva historická; uznává se jimi, že všichni

národové mají stejné právo k svobodnému vý
voji na poli vzdělanosti a hospodářství. Ale
Němci hltají dále bez ohledu na znamínka,
Mladočeši tedy udělali na státním práva aspoň
kousek dále několik znamínek, čekajíce, že se
Němci aspoň nyní leknou. Ale ti jedli klidně
dále, vědouce, že mladočeské experimeuty se
nemasí bráti vážně; viděli dobře, že poslanci
naši pracují jen tolik, aby práce nestála.
A když se Badeniova nařízení shroutila, tu vy
skočili překvapení Mladočešis křikem: „Tohle
už přestává všecko; vzít nám to všecko i se
znamínkem 1“ Pozdní lítost; mělo se pracovati
rázně a důsledné již dávno dřív, pokud se
Němci do našich práv už příliš nezakousli. —

Teď se všude nadělá plno znamínek, až
z toho hlava přechází. Volá se kurážně: „Až
sem a ne dál!“ Ale jde-li v skutku někdo přes
znamínko, nechá se klidně přejít; a pak se
mu teprve spílá, jako by to něco pomohlo.
Kdo na místo vytrvalé obrany chce odstrašiti
nepřítele všelijakým zoamínkem, dopadne jako
ten oloupený student. Kde není dobré vůle,
tam znamínka nepomohou, tam jistě pomůže
pouze neunavná ostražitost a houževnatá práce.
Jinak nám nepřátelé našeho jazyka i naší víry
poberou bezohledně všecko i — se znamínky.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 29. dubna.

(Spor o stáří tak svané Kristanovy „legendy“ o
sv. Ludmile a sv. Václavu. — Ke sjezdu mlado

českýchdůvěrníků v rase.)

Po čtyři, pět měsíců poslední doby za
městnávána jest společnost českých historiků
novým sporem. Protože začíná se ve kruzích
naší inteligence jeviti o jeho podstatu patrný
zájem, pokusíme se zde záležitost tu stračně
vysvětliti.

Koncem minulého roku vystoupil p. proť.
dr. Pekař v „Českém časopise historickém,“
(jejž pražský knihkapeca nakladatelp. Kohout
se vzácným za dnešní doby sebezapřením a
řídkou obětavostí blahovolně vydává hlavně
podle všeho za tím chvalitebným účelem, aby
mladý historický dorost měl veřejné kolbiště,
na němž by se cvičil a zejmena povederější
seminární práce zde otiskoval), s pozoruhodným
nápadem. Snažil se totiž dokázati,že tak zvaná
legenda „Passio s. Ludmilae et s. Venceslai“
jest nejstarší českou kronikou a kladl původ
její do X. stoleti. Zmíněná legenda připisuje
se Christianovi de Scala, mnichu kláštera
břevnovského a Dobrovský, Palacký a Kalou
sek pokládají ji za dílo doby mnohem pozdější.

Když také profesor František Vacek proti
překvapujícím míněním prof. Pekaře v zase
dání král. společnosti nauk činil věcné a pod
statné námitky, když dále prof. dr. František
Kryštůfek upozorňoval prof. dra. Pekaře na
některé v X. století nemožnosti, tu zcela místně
a správně v debatu o této záležitosti zasáhl
prof. dr. Goll, kterýž loyalně prohlásil, že bez
Beznání 4 vyšetření westfalského rakopisu, jenž
by Kristianovu legendu osvětlil, nedá se sur
čitostí nic tvrditi. Tim bylo v této choulostivé
věci dáno nejsnadnější východisko z možného
ukvapení. Prof. dr. Pekař totiž přiznal, že
studie a důkaz, že legenda Kristianova jest
nejstarší krouikou českou, stály hos napsaním
i vydáním zrovna tři měsíce práce. Když sám
jeho příznivec prof. Goll veřejně pronesl mí
nění, že ve studiu tom nacbází se následkem
neprobádání rukopisu westfalského vlastně ro z
hodující mezera, bylo by bývalo nejlépe,
aby se klidně a věcně dále bádalo nebo aby
se nechala věc případně usnouti — — —

Kdyby byl prof. dr. Pekařvystvapils ho
tovou věcí, příslušnými k ní vědomostmi a
nepochybnými doklady obrněn a kdyby byl
tvrzení své skutečně dokázal a doložil, náležel
by ma nepochybný vděk celé české veřejnosti.
Co dn však avedi, to nepostačuje, aby byla



mínění Dobrovského, Palackého, Kalouskova,
Vackova atd. vyvrácena. Vždyť ani dosavádní
vědecká činnost a práce pana prof. Pekaře
nejsou dosti způsobilými, aby autoritu jeho
obklopovaly nimbem vědecké důvěry, která
by ho oprávňovala za tři měsíce bravě roz
lousknouti otázky a záhady, jimž Dobrovský a
Palacký věnovali leta nejsvědomitějšího bádání,
když se o žijících osvědčených a skutečných
historických odbornících nezmiňujeme. Vědecké
práce, spisy a bádání p. prof. Pekaře dohro
mady při nejshovivavějším jejich posnzování
neznamenají vlastně v české vědě docela nic
ani nového, ani platného. Pan prof. Pekař do
posud nemá dle vlastního přiznání ani vlast
ností publikujícího historika, neboť sám o sobě
raví, „pracuji nejen rychle, ale horečně.“
roto taková „rychlá a horečná práce“ ne

může se chtíti stavěti na roveň zrale uváženým
vývodům autorit, jež chce pan prof. Pekař
vyvraceti a kantorovati.

Profesor František Vacek vyvrací nyní
jeho náhledy o stáří Kristianovy krouiky resp.
legendy v „Časopise Musea“ a profesor českých
dějin na universitě dr. Kalousek pronesl své
mínění o vynálezu páně Pekařově v „Osvětě“.
Pan profesor Pekař mohl se těmito poučeními
docela dobře a rád spokojiti a zejmena po
místním a věcném upozornění prof. Golla na
nedostatek a mezeru ve své práci, pokod se
týče rukopisu westfalského, měl zachovati
muže zdobící a kandidátu učenectví slušící klid.

Avšak pan prof. Pekař nedovedl se do
posud v postavení rozšafného zralého muže
vpraviti, ale hově své známé kritické a pole
mické unáblenosti, pastil se v „Českém časo
pise historickém“ do vývodů prof. Kalouska
způsobem, ve kterémž ho tento nemůže nijak
následovati a vůbec mu nelze na takovouto
polemiku svého příliš mladého kolegy na
universitě a svého nedávného posluchače ani
vůbec nějak vážně odpověděti. Leda že ho po
zásluze odbude! Pan prof. Pekař užil noblesy
a methody nebožky staré Blažkové. Když
totiž staré Blažkové někdo něco dokázal o
voze, spustila ona proti tomu úvahy o —koze.

„Tak stojí spor o stáří Kristianovy le
gendy! Když v ní začal prof. Pekař spatřovati
nejstarší českou kronika, byly nám jeho vý
vody a snahy nanejvýš sympatické i přes po
drobnou znalost veškerých jeho vědeckých
slabin a slabostí a lidských křehkostí. Loyálně
jsme vítali, že otázku tato na denní pořádek
uvedl. Avšak způsob a methoda, jichž dále
potom při hájení zbytečně rozváděných tvrzení
užíval a užívá, se nám nezamlouvají. Pan prof.
Pekař postrádá ve svém publistickém působení
žádoucí míry gentlemenství, historikovi ne
zbytného klidu a píle, moderního stapně sná
šelivosti ku pracím a snahám druhého. Z každé
jeho stránky čiší neodůvodněné pobrdání ji
nými, vyvyšování sebe, násilnictví proti jiným
a neuvědomění, že se proto stylistickým jeho

pousům za zády i přátelé jeho tiše smějí.itujeme, že se dal i v této záležitosti nezpů
soby své musy docela zbytečně strhnonti a žedal
svým vystupováním podnět k novým projevům
a publikacím, jež mu ve vědě a literatuře
žádné slávy nezjednají.

FEUILLETON.
Motiv májový.

Napsal Josef Váňa.

„Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky čas“,

K. H.Mácha.
První máj!
Zvláštní, prazvláštní časí
Kdyby měl snad člověk srdce'z kamene a

kdyby měl už hlavu jako mléko, roztouží, ro
zesmutní se a změkne jako dítě. A vzpomínky a
myšlénky táhnou nitrem jako obláčky po obloze,
brzy růžové a zardělé, brzy smějícíse a laškovné,

ned zas smutné a zamračené, dýšící jen led asníb.

První máj! — Óh, jaký to divný čas!
Jako když někdo otevře zarezavělé zámky

do krásných, čarovných komnat. Nač po celý rok
nevzpomenete, připadne vám na mysl, a kdybyste
celý rok byli jako žula, rozteskníte se, rozcitlivíte...

Byl první máj, krásný, vonný, slunný, nád
herný první máj. Ležel jsem na znaku v husté
trávě na mezi a díval jsem se do nebe, Jako ne
konečné mysterium táhlo se hluboké modro
v závratnou výš a bloub. A v nekonečném tom
oceánu modra pluly obláčky tak volné, tak tiše,
tak majestátné, jako by tam byl někdo hrst
chmýří rozsypal,

»O mráčky nebeské, kam se ženete?! —
Jok závidím vám ten závratný let, tu vzdušnost,
tu spokojenost, tu svobodu. Neznáte bolů a utr
pení, neznáte zápasů a pokoření, neznate bledé
zášti, pomluv, potup, očerňování, neznáte svárůa
různic, neznáte hladu, běd a starostí, neznáte...

O působení pana prof, Pekaře rozepsali
jeme se zde jenom proto, poněvadž sám na
sebe širší pozornost veřejnosti v poslední době
obrátil, žádaje o její rozsudek. S největší ra
dostí přijali bychom zdar jeho snah o prove
dení důkazu, že Kristianova legenda o av.
Ludinile a sv. Václavu jest „nejstarší českou
kronikou“, avšak jelíme nepřípustného způ
sobu, jakým to hledí dokázati. To se dalo
skoncovati jinak a nebylo potřebí, aby zejména
studentstvo mělo nežádoucí divadlo, jak se vě
décké otázky a spory nevyřizují. Pan prof.
Pekař přízní svých dobrodinců vyletěl do výše
k zenithu slávy rychle jako raketa, deset let
měl následkem toho příležitost, povinnost a
prostředky nejplatněji vědecky působiti a na
děje v působnost tn kladené vyplňovati. Avšak
pan prof. Pekař pořád jenom horlivě a pilně
kritisuje práce jiných, čímž nejkrásnější a
nejplodnější leta svého věku tak roztříštil a
rozbryadal, že se dnes zdá, jako by ta raketa
slávy jeho vědecké zdatnosti nejenom dostou
pila již temene svého vzletu, ale jako by zde
již prakla a roztříštěná v řadu zklamaných
nadějí a nesplněných očekávání začala klesati
zpět doiů — — Podobá se, že, nebudeli ho
vzácná přízeň jeho dobrodinců dále podporo
vati, jeho vlastní vědecká platná a vážná čin
nost při nynějším jejím způsobu mu k další
autoritě a slávě nepomůže.

Avšak kdyby měl u nás nastati, což jest
dle dnešní situace možno, politický a spole
čenský obrat a kdyby se veřejným záležitostem,
píli a schopnostem jednotlivců začala věnovati
tiskem přísnější a spravedlivější pozornost,
nežli se činí dnes, „vědecká působnost“ pana
prof. Pekaře musila by nezbytně k vůli zá
chraně a spáse své reputace hledati shovívavost
a blahovolnost především u těch, jimž dodnes
různým způsobem ubližoval a jež k vůli snad
bezděčnému vyvyšování vlastní činnosti marně
a zbytečně snižoval. Řádky tyto nenapsali jsme
k vůli tomu, abychom snad pana prof. Pekaře
k polemice vyvábili, třebas že jsme měli
v patrontaši dostatek munice, nýbrž vysvětlili
jsme svému čtenářstva podstatu a způsob právě
vedeného sporu o stáří Kristianovy legendy a
tu jsme se zmínce o vědecké působnosti a
válečné taktice především a hlavně zúčastně
ného při tom pana prof. Pekaře při nejlepší
vůli vyhoouti nemohli. Šetřili jsme chudičké
jeho vědecké minulosti všemožně, neboť po
míjíme i širšího rozvádění toho, že jako re
daktor „Českého časopisu historického“ ze
samé vědeckosti připustil, že v něm z citátu
jistá práce nebožtíka probošta Dra. Lenze byl
schválně vypuštěn řádek, aby si potom časo
pis ten na základě zkomoleného textu mohl
z osoby ctihodného vyšehradského probošta a
z jeho vědecké působnosti tropiti chlapců dů
stojný smích a blázny.

+ »
*

Proti postapu politiky poslanců národní
strany svobodomyslné a blavně proti jejich
vystupování ve Vídni vybujelo v českých ze
mích „povstání“. Netajená nespokojenost s ně
kterými jejich kroky došla zejména u všecb

Óó mráčky nebeské, jak závidm vám tu
volnost! Letíte v nekonečno, neznáte překážek,
nejste připoutány ke broudě, ke krbu, k rodině,
k úřadu, jste svobodny, acb tak svobodny . . „!«
A očima vpíjel jsem se v tu nekonečnou modř
nebes a díval jsem se stále a stále na plynoucí
v ní obláčky. A zdálo se mi, že jsem skřivánkem
třepetajícím se v azuru nebes. Nade mnou zá
vratná výš, pode mnou bezední hloub. Nekonečno
na stranách obou. A když jsem se lépe v tu be
zednou hloub zadíval, viděl jsem v ní své nitro,
svou duši a své myšlénky. A tv myšlénky táhly
duší jako tam ty obláčky na nebi a bylo jich do
tisíců a tisíců. A byly ještě rychlejší než ty ob
láčky a svobodnější — — —

"Svobodnější?! — Ha, co to?! — Jaký to
podivný výkřik?! — Až nebe se zatřáslo a země
ozvěnou výkřiku toho se zachvěla.

Svoboda, volnost myšlének !!!
Už nezávidím vám, vy obláčky, tu volnost

vaši, už nezávidím vám tu vaši svobodu, lefte si,
lette, kde není zášti, kde není nenávisti, kde není
žalářů, nelásky, lette si, lefte! —I moje myšlénky
jsou svobodny l —*

Myšlénky svobodny| — H , až jsem se
lekl, aby mne snad někdo neokřikl...— — —I

»Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky Čes.«

Byl lásky čas!
Co zas tohle, kam to zas zbloudily mé

myšlónky?! Kamž jinam než k lásce nekonečné,
k lásce bez konce ?| — Ano do nebe zalétly mé
myšlénky — až do nebe. A tam jsem viděl trůn,
jakého oko lidské nevidělo, trůn jiskřící blaživým
světlem a sálající blabodárným teplem. A všude,
všude, kde jen oko spočinulo, třpytil se nápis
v zářících písmenách: »+Bůhjest láska.«

Bůh jest láska| — Jaké to slovol Nikdy a

tajných kandidátů poslunectví nijak do oplatek
nezaobalovanéhovýrazu na všech stranách. Proto
byl následkem toho k vůli objasnění a vysvě
tlení situace položen na neděli dne 26. dubna
sjezd mladočeských notáblů do Prahy, do za
sedací síně sboru obecních starších v staro
městské radnici. Pánům dána příležitost, aby
pověděli, co mají na srdci.

Nikdy jsme na těchto místech proti par
lameotárnímu zastoupení národa českého jako
proti celku, kterýž jest výrazem vůle a mínění
většiny voličstva, nevystoapili. Jste toho mí
nění, že tento celek jako celek českou věo
a české zájmy vědoměnikdy nezradil a nezradí.
Avšak proti jednání některých jednotlivců jsou
velice závažné důvody vystapovati a 8 ním
nesouhlasiti.

Protiví se nám, když jednotlivoi proti
mínění většiny hledí své náhledy uplatniti
proto, aby se svéma voličstvu mohli planým
radikalismem bonositi. Odporuje to zájmům a
důstojnosti českého národa, když jednotlivci
provozají naproti tomu službovolnou politiku
osobních zájmů, aby se ve Vídni líbili. Není
srovnatelno © povinnostmi poslance, když
v parlamentě na svém místě z pravidla schází
a touto svou nepřítomností prospěchům české
věcicitelné porážky přivozuje. Jest nepřípustno,
když jednotlivci doma v českých zemích stá
vající ve Vídni situaci jinak líčí, než-li jaká
tam ve skutečnosti jest.

Avšak to všechno, když o více věcech
povšechně nemluvíme, týká se jednotlivců,
kteří mají býti ku přesnéma konání svých po
Vinností a dodržování programu, na jehož zá
kladě byli zvoleni, prostě přísně přidrženi.
Celek však, represeutaci českého národa při
pravovati všeobecným mu podrážením nohou
o váhu jeho, nemáme nikdy za politické. K tomu
dochází příhodaá chvíle vždycky až o volbách,
aby osobní vzhled celku toho byl dle potřeby
pozměněn. Minění toto jest tak všeobecné, že
jsme také na těchto místech, když jsme zda
poprvé o *amyšleném sjezdu mladočeských
notáblů psali, pronesli, že sjezd ten apletitou
a zatemnělon situaci neobjasní. A na naše
slova došlo. Sta lidí se sice kasalo, že na
sjezdu na činnost našich pánů poslanců ve
Vídni posvítí, jak ji zkritisují a při sjezdu
v neděli byla poslancům tém vyslovena — —
důvěra. Nespokojenostnespokojencůpohasla
tak rychle, jako zapálená šita slámy.

Jsme smírným tímto výsledkem tažení
proti zvoleným zástapcům zcela spokojeni. Co
by bylo výsledkem vítězství nespokojenosti,
třebas že i dost silně důvodné? Poslanci složili
by své mandáty a důsledky toho každý roz
váží a vypočte si za dnešní doby sám. A ze
dvou zel jest lépe voliti menší.

To jest ovšem jisto, že dnes za nynějších
poměrů český klub na říšské radě ve Vídni
do velké míry podoben jest onomu „přednos
tovi domácnosti“, kterýž jsa nalezen pod
ostelí a tázán, kde že to vězí a co to tropí,
rdě odpověděl: „Dokazujn, že jsem pánem,

který může dělati, co chce a seděti, kde chce.“
Kdyby pánové ti mobli a dovedli jednati

jinak, než-li jak jednají, chceme za to míti, že
by tak jistě čiuili. Avšak ve kruzích českých

nikde nevyřkla lidská ú-ta něco mohutnějšího,
dokonalejšího a hlubšího.

Bůh láska jest a kdo zůstáváv lásce, v Bobu
zůstává a Bůh v ném.

A od trůnu Božího zalétly mé myšlénky
jinam. Zalétly do paláce na zemi, v němž obývá
služebníktohv Boha,jenž láskajestajenžz lásky
k nám trpěl a umřel. [ tam viděl jsem trůn,
trůn jiskřící a sršící podivnými paprsky na vše
strany. Ale paprsky ty nehřály, nýbrž pálily, ne
šířily blaživé teplo, nýbrž jen roztrpčení, nenávist,
zhoubu a zničení. A kolem trůnu stáli spolu
služebníci a skláněli se ustavičně před tím slu
žebníkem sedícím na trůnu a ohýbajíce hřbety
své úlisnými slovy stále zpívali: „Jako Bůh
mluvíš a ne jako člověk... .« A marně jsem
tam bledal nápisy o lásce, marné jsem očima
bloudil sem a tam, marně jsem...

Vari, příšerol — Myšlénky jen svobodny
jsou, slovanikoli. ...

»Byl pozdní večer — první máj —
večerní máj — byl lásky Čas.«

Láska nezóvidí, nečiní nic na chloubu, ne
nadýmá se, není ctižádostivá, nebledá, co jejího
jest... '

Stala se pak i hádka mezi nimi, kdo by
z nich zdál se býti větší.

I řekl jim: Králové národů panují nad nimi
a kteří moc mej“ nad nimi, dobrodincové slovou.

Ale vy ne tak: nýbrž kdo větší jest mezi
vámi, budiž jako menší a kdo předchází, budiž
jako sloužící. ..— — —

Nejmilejší, poněvadž Bůh tak miloval nás i
my máme jedni drubé milovati. Boha nikdy žádný
neviděl. Milujeme-li se vespolek, zůstává Bůh
v nás a léska jeho v nás dokonalé jest ...— —

Starších pak (představených církve), kteříž



politických ochotaíkůse zapomínáa neví, jské
vlastně postavení zástupcové českého národa
ve Vídni mají.

Dnes se v Úechách skoro ani neuvažuje
o tom, co vlastně má me na říšské radě žá
dati a ještě méně uvažuje se o tom, co tam
žádati můžeme. Naše národní a politické
hospodářství jest tak nepořádné povahy, že
ani nemáme alespoň spolehlivě přibližně spo
čteno, kolik kde nás Cechů na světě žije, jaký
jest okrouhle náš majetek t. j. naše moc a
síla; my nevíme, kolik Čechů zaměstnáno jest
u německých podnikatelů; my neznáme své
obchodní poměry; mynemámepřehledzkrátka
v ničem. Takovéto nespořádané poměry na
potom vedon nezbytně k tomu, že obyčejně
nedovedeme v čas a na pravém místě promlu
viti. Buďto útočíme ve stranách, kde jsine slabí,
anebo posloucháme a sloažíme, kde se hraje
za naše peníze.

Sjezd mladočeských důvěrníků byl obra
sem takovéto slabosti. Důvěrníci na poslance
jenom více méně láli, správné cest jim ne
ukázali, žádnou platnou oporu pro ně jim
nezabezpečili, poslanci pak zase deklamovali
jenom staré pohádky. Aby však intensivní pa
prsky z této schůze zazářily a lid vzpražily,
to se nestalo. Jednání sjezdové činilo skoro
dojem, jako by účastníkům jeho nejhlavněji šlo
o to, aby bylo co nejdříve ukončeno, aby
pánům —nevystydl oběd.

Zajímavým také pro nás bylo, že se sbro
máždění toho účastnila celá řada notáblů,
kteří se v září 1888 účastnili také památného
sjezdu notáblů staročeských. Poznamenáváme
to jenom proto, abychom ukázali, jak se časy
mění a lidé v nich. Na konec je všechno
jedno! Obzvláštní pak pozorahodnou roli sehrál
Pan poslanec Dr. Fořt. Nejprvé dva měsíce
chrabře bouřil národ proti vedení mladočeské
politiky a na sjezdu potom vlastně loyálně
činil — pokání. Máme to za velikánskou ši
kovnost. Voličové byli s ním spokojeni, když
na voličských schůzích na ostatní poslanecké
své kollegy hbuboval,tleskali mu; a na sjezdu
byli s jeho uznalosti a pokánim spokojeni
zase kollegové poslanci,tleskali mu také, když se
pro své buřičské řeči veřejně kál. Tak panu
dra. Fořtovi tleskalo se za nynějších zlých
časů pořád. Srdečně mu to přejeme, neboť tak
výborně se dovede protlouci jenom obratný
politikář. Poslancům dostalo se napomenutí a
pan dr. Fořt, který to blavně vyvolal, je zase
hodný muž, jemuž 8e vždycky jenom tleskalo.

Důvěrníci z Prahy rozjeli se upokojeni,
poslanci jsou také taze rádi, národ je rád, čili
dohromady jsme rádi všichni, že jsme svornost,
klid a pokoj mezi sebou zase na nějaký čas
udrželi. To však znamená, že celý náš veřejný
život zarejdoval hodně do konservativních
směrů a že radikální povyky začínají býti
o nás blasem volajících při pivě. Těšilo by
nás, kdyby při sjezdovém jednání zachovávaná
slušnost a vážnost razila si cestu do veškerého
veřejného jednání u nás a pak brzy bychom
se všichni nalezli každý na svém příslušném

rodě — — Čím dříve zmizí, tím lépe pro ni
i pro národ!

mezi vámi jsou, prosím: Paste stádo Boží ne bez
děky, ale dobrovolné podle Boha (dle vůle Boha,
jenž láska jest), ani pro mrzký zisk, ale z dobré
vůle, ani jako panujíce nad dědictvím (dělajíce
se pány církve), ale příkladem jsouce stádu ze
srdce... .

Jáť pak pravím vám, abyste neodpírali zlému
(abyste se nikterak nemstili a neodplacovali rov
ným za rovné), ale udeří-li tě kdo v pravé Jíce
tvé, nastav mu i druhé a tomu, kdož se s tebou
chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i plášté
a nutil-li by tě kdo (jíti) míli jednu, jdi s ním i
jiné dvě, Prosícímu tebe dej: a od toho, kdo by
chtěl od tebe vypůjčiti, neodvracuj se.

Slyšeli jste, že řečeno bylo: Milovati budeš
bližního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého.
Ale já pravím vám: Milujte nepřátely své, dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty,
kteří vám protivenství činí a utrhají vám, abyste
byli synové Otce svého, jenž jestv nebesích, jenž
slunci svému velí vycházeti na dobré i na zlé a
déšť svůj dává na spravedlivé i nespravedlivé,

Nebo milujete-li ty, kteří vás milují, jakou
odplatu míti budete! — Zdaliž i publikáni toho
nečiní? —. A budete-li pozdravovati toliko bratří
svých, což více činíte?! — Zdaliž i pohané toho
nečiní ?!

Buďtež vy tedy dokonalí, jskož i Otec váš
nebeskýdokonalýjest...

Vari, příšero! — Mýyšlénky jen svobodny
jsou, slova nikoli, byť to byla i slova věčné
Pravdy.. — — —

»Byl pozdal večer — první máj—
večerní máj — byl lásky Čase.8B

Z let minulých.
(8) S Riegrovým jménem epojeno jest

b0 let národního života. Hlavní obor jeho
ovšem byla činnost politická, v kterémžto
ohledu dlouho mocně bade působiti stkvělá
tradice muže, jenž mluvíval s ministry a králem.
V politice poprvé mocně zavznělo jméno Rie
gGrovona úsvitě konstituce r. 1848. Ježto pak
mnohé události od toho roku širšímu čtenářstvu
jsou nejasny, nebude od místa, když budou
poněkud vysvětleny.

V roce 1848. počíná naše probuzení po
litické. V předchozí době absolntistické byly
zemské sněmy beze všeho významu. Obnoveným
zřízením zemským 1627 odňata jim zákono
dárná iniciativa, ač právo povolovati berně,
jim ponecháno. Ačkoli Ferdinand II. stanovil
pro sebe právo stanoviti zákony, přece jen
zevnéjší státní právo české nebylo zrušeno;
nemohlť zejména spojovati země české Ss ji
nými v nový stát. Státoprávní individualita
českých zemí trvala pak neporašena a dů
ležitou známkou její bytuosti byla česká dvorská
kancelář až do Marie Terezie, nejvyšší instance
politická a soudní. Marie Terezie 1749 kancelář
českou zrušila a z absolutní zeměpanské moci
země české spojila administrativně se zeměmi
rakouskými. Od té doby sněmy zemí českých,
jak již praveno, pouze živořily, protože vlád
nuto všudy absolutisticky, a české státní právo
v historickém vývoji tím přetrženo.

V Čechách teprve od r. 1842 nastal mezi
stavy živější ruch, jehož výsledkem byla de
dukce o právní nepřetržitosti ústavních práv
a svobod českých. To bylo potřebí předeslati,
aby bylo porozurméno snahám, jež v r. 1848
se projevily.

Vlivem zprávy, jež o revoluci Pařížské
do Prahy přišla 1848v únoru, sešlo se v lázních
Svatováclavských shromáždění lidu, které zvo
lilo zvláštní výbor, od té doby Svatováclavský
zvaný. Ukolem jeho bylo sepsati uěkteré žá
dosti k císaři. Teprve druhá deputace výboru
navrátila se z Vídně do Prahy s velkými na
dějemi, které skládány do kabinetního listu,
poslaného císařem © Ferdinandem | ministru
vnitra Pillersdorfovi. Otevírala se jím per
spektiva vývoje od starých řádů k novému
státnímu vývoji. V příštím sněmě českém totiž,
vedle dosavadních zástupců šlechty, ducho
venstva a královských měst, měli býti i volení
zástupci měst a veukova. Guberniájní komise
o 24 členech ze šlechty a stavů inteligentních,
nejvyšším purkrabím hr. Stadionem zřízená,
sioučena byla pak se Svatováclavským výborem.
Nový sbor přijal jméno Národního Výboru a
měl se raditi o potřebných opravách veřejné
správy, o nichž měl rokovati příští sněm.
Rieger, jenž navrátil se domů z Italie, byl
zvolen do Národního Výboru, kdež s jinými
přičiňoval se o to, aby k budoucímu ústavo
dárnému sněmu zemskému potřebné předchozí
práce byly vykonány. Nejúčinněji projevila 8e
působnost Riegrova v Národním Výboru, když
po vypsaných volbách do sněmu Frankfartského
do Prahy přišla německá deputace, aby pra
covala o přivtělení západních zemí rakouských
k Německu. R. 1815 na místě dřívější říše
Německé byl zřízen Německý Bund t.j. mezi
národní svazek svrchovaných knížat a 8vo
bodných měst „Německa“, jehož úkolem bylo,
hájiti neodvislosti a neporašitelnosti jednot
livých státův a udržovati zevnější i vnitřní
bezpečnost Německa. Císař František přistoupil
ke spolku za dědičné země rakouské, země
koruny České i s knížectvím Zátorským a
Osvětimským. Přistoupení k „Bundu“ mělo sice
jen ten účel, aby císaři Rakouskému pojištěno
bylo mocné postavení v Německo, ale nicméně
hrozilo odtad pěstování německé politiky a
naposled i nebezpečenství pro státní samo
statnost císařství Rakouského. „Bund“ měl totiž
netoliko mocný vliv na vnitřní poměry států,
zvláště pak také na stavovské ústavy, nýbrž
choval v sobě základy k dalšímu vývoji ve
stát spolkový. V tom smysle učiněn byl pokus
zejména r. 1848, kdy nové Německo mělo se
státi státem spolkovým s králem Pruským ja
kožto císařem v čele, a při tom pojati do sebe
polovici mocnářství Rakouského na újmu ce
listvosti monarchie a svrchovanosti dynastie
Habsbarsko- Lotrinské. V Čechách volby do
sněmu Frankfartského nabyly důležitosti listem,
kterým byl zván Palacký do Frankfurtu, aby
tam zasedal jakožto jeden se Šesti zástupců
Rakouska. Palacký však odmítl. Rovněž i Rieger
v Národním Výboru promlavil řeč proti Ku
randovým námlavám. Vláda sice volby do sbro
máždění Frankfartského vypsala, ale Čechové
nevolili.

U nás pozoruhodno jest, jak na oposiční
hledisko protifrankfurtské dívá se Masaryk.
Ve spise „Karel Havlíček“ nerozpakoje se
tvrditi, že politické důvody Palackého (důvod
státoprávní — starost o Rakousko — odmítání
německé republiky) před kritikou neobstojí.
Naši prý mohli do Frankfurtu směle jíti, neboť
ani stanovisko státoprávní ani rakouské nebylo

by vadilo. Rakousko se staralo samo o sebe,
Češi prý se o ně starati nemasili. Jíti nebo
nejíti, prý bylo otázkou taktiky.

Obeslání nebo neobeslání bylo otázkou zá
sadní. Účelem českých politiků přece bylo,
zdůrazňovati myšlénka státoprávní. Návrh
ústavy, o níž mělo býti na Frankfurtském sněmu
usnášeno, neponechával jednotlivým sůčast
něným státům skoro ničeho. A když již státům
takovým loktem bylo měřeno, kdo pak by se
bylo ocitlo české státní právo? Frankfurtský
sněm byl přece jako kterýkoli jiný parlament,
v němž by byli čeští poslanci docela jistě vět
Šinvu přeblasováni, a obeslání bylo by bývalo
tedy bezhlavou lehkomyslností. A neméně ne
míntna jest výtka Masarykova, že se Palacký
a ostatní starali o Rakousko. O Rakousko po
litika česká stará se i podnes a musí se sta
rati. Ostatně myšlénky Palackého o nutnosti
Rakonska přijímá jinde Masaryk sám. Ne tedy
důvody Palackého pro neobeslání, nýbrž před
kritikou neobstojí důvody Masarykovy pro
obeslání. (Pokračování.)

Obrana.
Hlasům ze Nlona znovu musíme zcela

určitě připomenouti, že mezi germanisací a
protestantstvím byla zcela rozhodně přičinná
souvislost. Historikové, kteří jásají, že od dob
Přemyslovců nic tak nepůsobilo na apevnění
němectva v Čechách jako protestantství, jsou
poněkud v historii zběhlejší než „Hlasy“.
Ostatně se optimismu „Hlasů“ nedivírme; vždyť
tento list i historii Husova života tak důkladně
prostudoval, že beze všech rozpaků přejal do
svých sloupců pamílet Poggiův a posud svůj
omyl neodvolal Kdo pak po stvrzení maje
státu vydával v Praze české kostely Němcům?
Kdo se staral o to, aby cizí dobrodruzi, kteří
slůvka českého neuměli, nejvyšších úřadů a
nejtučnějších příjmů v Čechách užívali? Kdo
trhal lehkomyslně svazek zemí koruny české?
Ochranné usnešení z r. 1615. mělo platnost
pouze na papíře, jak ukázaly křiklavé zlořády
dalších lat. Denis připomíná, že se „Němci
nepokládali za ohrožené“. A ještě něco: není-li
Řím nepřítelem Němců,proto ještě není proti
vníkem Čechů; či snad logika „Hlasů“ není
tak vyspělá, aby to pochopila? Úkolem Říma
jest a musí býti spravedlnost ke všem.

Politický přehled,
Rozháranost mladočeské strany vůbec a její

vedení na říšské radě vzbuzovalo v zemích krá
lovství Českého opravdové obavy, na straně pak
nepřátelské jevila se škodolibost a vřelé přání,
aby neshoda ve středu zástupců lidu ještě více
se rozšířila. Výsledek schůze zemských důvěrníků
strany mladočeské v Praze dne 26. dubna přinesl
však trochu jasna do politického ovzduší českého.
Resoluce na sjezdu tomto jednohlasné | přijatá
hledí vyhověti oběma směrům v táboře mlado
českém, mírnějšímu i radikálnímu. Ohledné pro
gramu trvá se v resoluci při zásadách v dřívějších
letech vyložených. Uznání státního práva zemí
koruny české, nedílnost království českého, roz
množení a utužení politické a národní moci, pro
vedení a zabezpečení práv jazyka českého, zřízení
nových a důstojné vypravení dosavadních vysokých
škol v Čechách a na Moravě, zřizení přiměřeného
počtu středních škol, reforma obecného školství,
bospodářské sesílení a sociální povznesení veške
rých vrstev národa, toť úlohou zástupců národa,
Z tohoto již dřívějšího programu dosud pramálo
provedeno. Ohledně taktiky usnesl se sbor důvěr
níků, že ponechává poslancům, aby přihlížejíce
k základnímu programu strany zařizovali vždy
své kroky dle poměrů a jak toho prospěch národa
vyžaduje, při čemž i prostředky obstrukční mohou
se v určitém případě státi politickou nutností. Ve
příčině orgsnisace strany klade se důraz na nutnost
svolání Národní rady. Jen aby páni Mladočeši ve
svém dobrém úmyslu nezůstali pouze při těchto
pěkných slovech, jak už často ukázali.

Dne 28. dubna zasedala opět jednou po
slanecká sněmovna ve Vídni, ale plodného ne
vykonala nic. Skoro polovici schůze vyplnily
odpovědi na interpelace, druhou polovici pak
debata o pilném návrhu na vypovězení obchodní
smlouvy se Srbskem. Schůze skončila velkou
hádkou o jednacím řádu příští schůze a ootázce,
kdy se tato schůze má konati.

Minister. předseda Szell už ohlásil oposici,
že je odhodlán vstoupiti do stavu mimozákonního
a že o odvolání branné předlohy nemůže býti
ani řeči.

Saský král Jiří na své cestě na jih zastavil
se 27. t. m. na císařském dvoře ve Vídni, kdež
byl s náležitými poctami přijat.

Král anglický Edvard mešká právě v Římě,
kdež navštíví i papeže.

Ve Francii jsou řeholníci z klášterů dále
vyháněni, při čemž ze strany lidu dějí se protis
vládní hlučné demonstrace.



Zprávy místní a z kraje,
Dusné ovsduší. Čtouce překvapojícísprávy

o církevním životě v diecési olomoucké, trneme přímo
nad takovými adálostmi. Organisovaný spolek nespo
kojenců v řadách kněžských, neodůvodněné zatýkání
a věznění nevinných kněží, vypovídání talentovaných
a idealních kněží z diecése, zrádcové v táboře bratří,
tof jeou všecko zjevy, které by nás nepřekvapily,
kdyby so byly adály před 300 lety a kdyby dějištěm
jejich byla turecká říše a ne kulturní země. Ovzduší
olomoucké jest k zalknutí dusné a nevyčistí-li se
v čas pronikavým obratem, otráví se jím celý cír
kovní život v provincii české. Máme ještě v čerstvé
paměti neblahé působení „Rozvoje“ a poslední dá
losti v této nešťastné diecésí vzbuzojí větší pohoršení,
než-li ce enad povolaným činitelům zdá. Prožili jsme
desítiletou vládouvelikého biskupa Brynycha auvykli
jsme přísné církevní kázni, proto také nepřejeme
žádnému anarchismu v církevním životě, ale náhlé
soudy pro poubé podezření v olomoucké diecési schva
lovati nemůžeme. K zodpovědnosti jest volati ne
schopné rádce, kteří přednostovi diecése špatně radí.
Velicí páni mívají téměř vždy nesprávné informace
od svých důvěrníků, jimž vlastní prospěch bývá nad
přesnou pravdu. Víme ze zkušenosti, že i zvěčnělý
biskup Brynych často pykal za neschopnost aneb zlo
myslnost svých „rádců“. Při všem má býti respekto
vána opatrnost a láska, neboť kapkou medu lze více
mach nachytati, než-li celým eudem octa. Nemůšeme
pochopiti, proč se jedná tak přísně se spisovatelem
Dostálem, jehož časopis „Nový Život“ dovedl v zá
plavě atheistických spisů vzbuditi zájem pro katoli
ckou četbu ve studující mládeži a inteligenci. Je-li
spisovatel Dostál knězem pravověrným a avé cti
dbalým, puk není zákonité příčiny, pro níž by mohl
býti z diecése náhlým soudem vykázán. Jak časopisy
sdělují, odvolal se p. katecheta Dostál ku papežskému
nunciovi ve Vídni. — V dobře zřízené společnosti
jsou nejenom povinnosti, ale též práva a církev přece
jest a musí býti vzorem dobře zřízené společnosti.
Doufáme, že právě propuklá krise dospěje ka smírnéma
rozřešení nesnesitelných poměrů. Již běží o nábožen
skou víra a ne pouze o kult osoby.

Nový městský park. Píše se námopět
z kruhů poplatnictva: Po vysvětlení vašem v předeš
Jem čísle uklidní se jistě mysl poplatníků zdejších
a nenajde se občana, který by proti novému parku
brojil. Nebude-li park počítati na zvýšení obecního
rozpočtu a založí-li jej okrašlovací spolek, pak budu
i já pro park hlasovati třeba oběma rakama. Proti
parku nemůže býti vůbec rozumný člověk a není
třeba ani moderních názorů ka založení parku, jak
se domnívá n. př. dopisovatel „Ratibora“. Staří rozu
měli půvabu stinného stromoví ještě lépe než mo
derní fravisté a proto vysazovali pilně stromy kolem
příbytků, aby mohli se i při práci těšiti výhodě ko
šatého stromu. Lark « samém městě jest zajisté cen
nějším závodem nežli ve větší vzdálenosti. Á na tuto
potřebu jsem chtěl obrátiti pozornost okrašlovacího
spolku, jakož i obecního zastupitelstva, neboť v samém
městě máme ještě mnoho zastrčených a neupravených
kontů, jimž by několik brstí travního semena a ně
jaký smrček velice posloužily. Cítí-li se však okra
šlovací spolek dosti silným, aby založil i mimo
město park většího slohu, nemůže mu v tom nikdo
brániti, nýbrž každý musí této snaze býti nápomocen.
Nepatrným ročním příspěvkem lze tuto podporu
spolku prokázati. | Uzavíráme výměnu názorů o
městském parku, jemuž přejeme brzký rozkvět.

Z obecního úřadu v Hradci Král.
Od 30. dubna 1903 vyložen jest dle $ 72. zř. ob. roz
počet příjmů a vydání městských důchodů, měst. ply
nárny, měst. vodáren, účta pevnostního, měst. jatek
a veškerých fondů a nadací král. věnn. města Hradce
Králové, jakož i c. k. okresní školní rady pro král.
věn. město Hradec Králové a všech školních nadací a
fondů na r. 1903 o úřadu purkmistrovského, kde lze
po 14 dní do něho nahléduonti a připomínky k něma
činiti.

Ze Všeodborového sdružení křesí.
dělnictva. Schůze užšího výbora v Hradci Král.
dne 24. dubna. Přítomní: Jenšovský, A. Pochmon,
Luštinec, Ločnička, Lábas a Polák. Podpory nemo
censké uděleny: V. Horáčkovi z Choltic (14 dní nemoc
hrtanu) 16 K; Pelclovi Janu (7 dní nečítelno) 8 K,
Pražákovi (7 dní chřipka) 8 K, oba z Ústí nad Orl.,
Fr. Soukupové (11 dní rbenmatiemas) 8 K. Cestovní
podpora: Sucbánkovi z Miletína 3 K. Přijatí členové:
Fr. Žemlička I., Jan Čuba III., oba ze Sušice. Nožka
II., Filipi Fr. III., oba z Poličky.

Zábava v Adalbertinum. | Křesť.-sociální
vzdělavací a podpůrný spolek paní a dívek v Hradci
Král. připravil nám v neděli 26. dubna večer zase
příjemnou zábavu. Veseloher. jednoaktovka Pensionát
paní Borové a Veselobra v kuchyni svou časovou ten
dencí dobře se hodily na naše poměry. V prvém kusu
chovanky ústavu slečny Schreibrová, Soudilová a
Černá se školníkem p. Švatákem ml. znamenitě pro
vedly své úlohy. K ním družily se zdařilé výkony al.
Polákové a Merhautové, pí. Marvanové a pp. Luštince
a Lábusa. Veselohrou v kuchyni ukázali se elč. Ko
medová a p. Beránek pravými umělci. Ve věselohře
„Bílé růže“ s pravým procítěním a obvyklou routinou
vedla si elč. Němečková; rovněž i p. Soudil získal ei
uznání. — Klepařekým tercettem pobavily nás velmi
slečny Babnová, Hofmanová a Náhlíčkové.

Společná nemoc. pokladna I., II.,
NII. a IV. živnost. společenstva v Hradci
Králové konala v pondělí 27. dubna řádnou valnou
bromadu v místnostech Živnost. čtenářské jednoty.
Do valné hromady dostavilo se četně jak zaměstnávatelů
tak i zaměstnaných. Schůze zahájena byla o 8. hod.
večer starostou p. Jar. Hájkem. Zprávy funkcionářů
jednohlasně schváleny a program podrobně probrán.
Potom byla provedena volba 8 členů do rozhodčího
soudu, jimiž zvoleni pp.Richter Karel, obchodník,
Frant. Vlačiha a Jos. Žklský. Delší debata rozpředla
se při volných návrzích, zvláště etran rozdělení ne.

mocenské pokladny, aby kašdé epolečenstro mělo
svou vlastní pokladna, včemž se konečně jevil velký
souhlas. Panem Třasákem vyvolána živá debata o tom,
kdy také má ohlebodárce přihlásiti zaměstnané. —
Po společné valné hromadě konala se hned valné
echůze všech čtyř společenstev se příčinou volby
dvou delegátů a jednoho náhradníka do dozorčího
výboru nemoc. pokladny. Dále se odbývala val. hro
mada čtyř hromad pomocnických ze účelem svolení

dologátů a 1 náhradníka do správního výboru nemocenské pokladny.
Strašlivé kemeerty. MálokdoIse

slechnouti takovou sponstu hudebních produkcíjako
v našem městě. Letošním jarem sestoupilo se zvláštní
konsorcium vojenských trabačů všech zdejších oddílů
s provozoje strašlivé koncerty každé odpůldne na
cestě do Střebše. Umělci tito jsou dosti domýšliví na
uvé výkony a proto nechodí daleko ke Střebši, nýbrž
zůstávají poblíš Orličného nábřeší, aby tamní obyva
telé nepřišli ani o jediný falešný ton. Kdo přestojí
v pravdě křížovou cestu tímto pekelným chaosem
nejdivočejších tonů bez rozechvění, může se bonositi
silnými nervy. Kdyby tito umělci produkovali se o
půl km dále na silnici ku Střebši vedoncf, zasloužili
by vděku všech lidí, kteří zrovna nemspirují na štábní
trabače, Při dobré vůli Ise leccos provésti.

Úmrtí. Ve Stračově zemřel24. dubna ve stáří
57 r. p. František Panzner, J. O. hraběte Jane z Har
rachů ředitel velkostatku „Sadová“ a patronátní ko
misař, člen okresního výboru Nechanického atd. Pohřeb
konal ae v pondělí dne 4+7. dubna na hřbitov Stra
čovský. — Dne 28. dubna t. r. zemřel v Hradci Král.
v 86. roce věku svého p. Antonín Rejthárek, měšťan
Královéhradecký. Pohřeb konal se 30. dubna na hřbi
tově Pouchovakém.

Z Čermilova. Katolická národní jednota ji
nochů a mužů v Černilově pořádá v neděli dne 3.
května t. r. divadelní předetavení: Růžová pouta. —
Začátek o půl 8. hodině. Po divadle taneční zábava.

Ze Střesetle. Čtenářsko-hospodářekábeseda
ve Střeseticích pořádala v neděli dne 19. t. m. svůj
první poučný a zábavný večer. Po proslovu předsedy
dp. L. Opletala promluvil kočovný učitel zemědělské
rady p. R. Purghart věcně o důležitých otázkách ho
upodářských vzhledem k místním poměrům. Slavnost
ního a vlasteneckého rázu dostalo se onomu večera
řečío významu Riegrově, kterou p. předseda ze srdce a
formou uhlazenou pronesl. Na to přednášel opět koč.
uč, p. R. Purghart o savécestě a o svém pobytu ve
Skotsku. První avou přednáškou jakož i poslední ce
stopisnou dovedl náš milý host svým obvyklým způ
sobem vzbaditi takový zájem a pozornost k věci
samé, že doba určená k poučné části večera musila

zábavnému. Jakkoliv výše uvedený den byl v pravdě
dnem kritickým, zdařil ee onen večer zvláště účastí
domácích úplně,

Východočeská výstava v Pardubí.
elch 1908 poskytne i v ohledu národopienémza
jímavý obraz českého Východu. Četná musea výcho
dočeská a jednotliví majitelé sbírek slíbili vystaviti
předměty, které jsou pro náš kraj význačné, aby mohl
býti sestaven kultarní obraz českého Východu časů
minalých, při čemž kladen bude důraz na památky
z dob reformačního hnutí náboženského, postup vzdě
lání, styky, zvyky, obyčeje a zábavy Východu vlastní

by památkami zde zmíněnými výstavy súčastniti se
mínili a dosud přihlašovacích archů neobdrželi, aby
se O ně v kanceláři výstavní v Pardabicích přihlásili
a tím umožnili odboru podati úplný obraz kultury
naší minulosti.—Elektrickéosvětlenívýstavištěaulic
od nádraží k výstavě obstará 100koňová lokomobila,
denní osvětlení a pohon 50koňový výbošný atroj, 8e
stejně mocnýmelektrodynamickým strojem. Elektrárna
jest jíž postavena, palác průmyslový i strojovna se
staví. Zajímavá bude výstava strojů obráběcích a vý
robních pro živnostníky, zvláště po dobu, kdy jed
notlivé stroje budou pracovati. Hojnos“ nejnovějších
strojů hospodářských poskytne zemědělcům příležitost,
je blíže poznati, posouditi i oceniti.

Výstava čes. severovýchodu v He
řicích. Slavnost odhalení pomníku Smetanova v Ho
řicích a ejezd pěveckých spolků Českoslovanských
konati se bude místo 9. již 2. erpna t. r. — Program
sjezdu živnostníků ze zemí českoslovanekých: 1.) Jed
nání o potřebě zřízení nové české obchodní komory
pro český severovýchod. 2.) Řemeslnicko-živnostenská
otázka s hlediska národohoepodářského. 5.) Jednotná
organisace stava živnostenského. 4.) O starobním po
jišťování řemeslnictva. — Výkonný výbor právě zase vy
pval ofertní řízení za účelem zadání dalších staveb
pavilonů a to: pro sochařství a kamenictví, pavilona
pro velkoprůmysl textilní, pavilonu pro Vrázův ski
optikon a pavilonu uvítacího. Dále zadá zasklení všech
objektů sklem 2—3 mm. silným a krytinu všech pa
vilonů svým nákladem, stavěných černou lepenkou č.
3 neb i lepenkou barevnou. Plány, rozpočty i pod
mínky jsou vyloženy ve výstavní kanceláři v městské
radnici.

Dar. Tkalcovské družstvo „Vzájemnost“ v Hro
nově darovalo na opravu chrámu Páně v Kratonohách
20 koron, začež duchovní správa vzdává activý dík.

Z Nev. Bydžova. Doe 26. m. m. konal se
pobřeb + prof. E. Malý-ho.Účastenství bylo obrovaké,
Zesnulý pan professor byl velice oblíben ve všech
krazích občanstva a jako učitel byl upřímně milován
ode všeho žactva. Tělesné ostatky zesnulého převezeny
do Bechyně. Po obřadech, které při nložení rakve do
vozu železničního vykonal vdp. vikář J. Šrámek,

romlavil k obecenstva a žactva vldp. Th. Dr. S.
aěpar úchvatnou řeč, pří níž snad jediné oko nezů

stalo nezaroseno. Po zesnulém zůstaly hojné zápisky,
týkající se historie města Bydšova.

Z Čes. Třebevé. Vednech31. a 32. dubna
konaly se u nás volby do obecního sastupiteletva,
které mnoho lidí, jako vůbec každé volby, rozvadily
a rozhněvaly. Nejvíce rozhněvání jsou sociální demo
kraté; za každou cenu chtěli dobýti třetí sbor, avšak

selhalo jim. Ze dvanácti výborů vo třetím sboru jeou
toliko dva eocialisti, ač před volbami pracovali za po
moci pokrokářůplnou parou. Zajímavé je, še ze strany

krokové nebyl zvolen ani jeden, ačkoliv vůli měl.
Bociální demokraté proti volbě ve sboru třetím podali
protest. Kdyby bylo protestu vyhověno a sociální de
mokraté pak zvítězili, nebyl by dosavadní purkmistr
p. Josef Glůgsman ani ve výbora, jelikož právě ve
uboru třetím je zvolen. — V neděli dne 3. května ko
nati se bude valná hromada záložny Raifeisonovy v
hostinci p. V. Frimla.

Přehlídku chovného skota v Opočně
pořádá tamní drušstvo v neděli dne 10. května t.r.,
aby rolnictvo i na dále sledovati mohlo vývoj a sve
lebování chovu. Přehlídka ta poskytne takémofnost
nákapu plemenného dobytka členy drušetva vycho
vaného.

Z Podvysochka. Známojest, še, kdyš teče
nynější straně politické voda do bot, ta všdy, aby

odvrátila pozornost obecenstva od svých nosdarů,
počne statně bušiti do klerikálů. Také u náu počíná
mladočeská tvrz dostávati značné trhliny a mezitím,
co mají býti zamazány, počíná se bíti do klerika
lismu. Podvysocký orgán přínáší totiž v posledních
číslech článek o klorikalismu v pokračováních, v němě
patrně nesmírně sběhlý politický bistorik vylévá své
rozamy, napojené frázovitost( románů a bombastických
úvodníků. Člověk musí se diviti, že ještě dnes po vy
dání historických prací Rezkových, Wintrorých a pod.
možno něco tak nesmyslného uváděti. Vypočítávati
všecky nesmysly, které v několika sloupcích pisatel
nahromadil, bylo by opsatí vlastné celou tuto „uče
nou“ stať. Co všecko jenom jezuité provedli: Ukradli
Čechům etatky, ujařinili lid robotami, posmívali se
českému jazyku, trestali šáky za český hovor, zkrátka
zrovna „pekelné plány“ měli a Čechy. Vědyť způso
bili, i če národ český, jenž dříve osvětou ostatní ná
rody předčil, neměl jediné dívčí školy! To je věru
pekelné, pováží-li ee, še už jinde měli dívčí gymnavia|
S těmihle dívčími školami se to povedlo. V pravdě
fenomenální objev! Karel IV. byl nepřítelem Jesnitů
a klerikálů, stavové odbojní byli vlastenci nejčistčí,
patrně protože většina ani Česky neuměla atd. Kdyby
článek ten vyšel v masopustě, nedivili bychom de, či
snad je, protože v dubnů vychází, aprilovým žertem?
A to má býti drobná, vážná národní práce! Ostatně
víme dobře, odkud basa bračí. P, autoru bychom od
poručovali, aby nejprvé sedl a nechce-li čísti obsáhlá
díla historická vědecká, přečetl si aspoň Řezníčkova
„Bílou Horu“ a literární dílo „o našem buditelstva“.
Podvysocké občsnstvo tímto způsobem podceňovati v
jeho soudnosti, je mírně řečeno opovášlivost!

A Perteltie. Dne 13. t. m. podalanaše hos
podářeká beseda nový důkaz blahodárné činnosti své.
Pořádalať v den ten svoji veřejnou schůzi. Sál vkusně
vyzdobený hostil přes 70 účastníků z místa i okolí,
též i mnohých dam, Po zahájení echůze o 3. hod.
odpol. vřelými alovy starostou dp. Váci. Šafránkem,
kterýž přítomné ku sdružení se povzbuzoval a po pře
čtení a schválení zápien jednatelského, kterýž přečetl
jednatel B. Kopecký, říd. učitel, ujal se slova ku dní
tomu v střed náš zavítavší p. ředitel J. Šafránek z
Prahy, by promluvil „O národohospodářské a budi=
telské činnosti J. Krouského“. V řeči plynné, téměř
dvě hodiny trvající a pozorně vyslechnuté nakreslil
p. ředitel přítomným krásný obraz činnosti J. Krou
ského, rolníka z Katusic, kterýž jaeně zářícím vzorem
měl by býti zvláště za dob našich rolníkům všem.
Řeč p. ředitele a vděkem přijata a jemu poděkováno.
Na to přítomným pánům řídícím učitelům rozdán
spisek o životě J. Krooského pro školu. Po rozhovoru
o různých boepodářských otázkách schůze 8 večerem
skončena. — V neděli dne 19. t. m. pokřtěna byla
u nás slavným spůsobem židovka Anna Veieskaplová,
při kteréž příležitosti promlavil dp. farář V.Šafránek
slova od srdce k srdci jdovcí. Bůh budiž mu odpla
titelem za vše, co v úřadě i mimo tento pro dobro
osadníků koná, nešetře sebe sama, neb pan farář v
skromnosti své všeliké uznání se strany osadníků od
mítá, řHkaje,še koná jen svou povinnost. — Úinnosti
našeho milého p. faráře ve sboru hasičském, jím též
před osmi lety zařízeném, povšimly si sbory hasičské
v šapě Dolno-Kralovické a zvolily si jej za župního
starostu, přesvědčenyjsouce, že podaří se mn umíra
jící téměř župu k novému přivésti životu. Skoda však,
že mimo čilého jednatele př. J. Richtra málo má spo
lupracovníků, jichž zvláště letos ku připravovanému
sjezdu hasičstva Českoslovanského v Prazezapotřebí
by mu bylo.

Z Kutné Hery. Poslední dny předveliko
noční byly nám důkazem, že staroslavné město naše
přes všechny odstíny různých zbarvení společenských
zůstává městem katolickým. Přeplněný chrám sv. Ja
kubský, v němž konaly sv. missie vymluvní kazatelé
řádu Nejsv. Vykupitele, dosvědčoval to co nejskvěleji.
Bylo sice na mnobých stranách tajně, z jedné i vo
řejně rozhazovanými plakáty štváno proti missifm, ale
tím jenom zjednárána jim byla reklama s pod klenbou
chrámu octli se i ti, kteří by tam jinak nebyli přišli.
Dozněla sice slova kazatelů, ale vztek odpůrců všeho
katolického se nevyboafi). Jako na zavolání přispěchal

jim na pomoc noví kolínský realistický (čti helvetský)orgán, v němž způsobem, hodným péra Bambasova,
líčí se sceny ze závěrečného kázání a pak v hrozném
lamentu naříká se na vdp. arciděkana, še tam mis
sjonáře povolal. A aby míra své bozhlavosti dopiso
vatel dovršil, oblašuje slavnostně, že prý missionáři
byli povoláni, aby svobodomyslné straně se pomohlo
v její pošpatnělé situaci politické. Patrně pokládá
tento list své čtenáře za strašně zelené, když jim ta
kovonble věc chce pověsiti na nos. Že při tom otírá
se o zpověď a že katolické paní s dívky charakteri
suje způsobem v pravdě gaminským, to u lista po
dobného genru není divu. Až dr. Herberr přijde do
helvetské modlitebny konat misaii, jako se stalo loni,
bude ovšem pln chvály a odporačování.

Výroční trhy mnadobytek v Sobetece.
Nově povolené trhy na dobytek v městě Sobotce ko
nati se badou v pátek dne 1. května a v pátek dne
12. Června t r,



Z Nymburka. Smutněznámý red. Dubský
s Mladé Boleslavě přenesl svou oficinu do Kolína, aby

odtad unem asvéhu rosamu probouzel Polabí se
spánko. V čís. 10. věnuje i našemu mésta neobyčejnou

nost, lámaje kopí za zřísení střední školy u nás.
Kosha tato by ovšem nebyla špatná, ač přichází s
křížkem po fonuse, kdyby jednalose ma jenom odkolu
a nekoukalo z tobo čertovo kopýtko. Hlavní účel celé
úvahy jest, štváti proti mladoboleslavskému kon
vikto, při čemž ohřívá i drzé lži pisálka ze „Samo
statnosti“ v hradeckém Borromeu a kolleji Arnoštově.
Konvikty jsou prý pařeniště mravní skésy. „Slavná“
redakce patrně zupomněls, že k pařeništi mravní skásy
má ona neskonale blíže; Chradim by mohla vypravo
vati, kde a a koho pařeniště takové bylo a kdo v pa
feništi tomto všelijak vydělané peníse ušíval. Patrně
domnívá se ČeskáStráž, že v Polabí jsou tak na
rosum padlí, če neprohlédnou tento manévr helvetsko
pokrokářský. Inu konviktisté nemohou nositi peníze
do místností redakci blíských a odtud snad ty alsy
a ta hrozná starostlivost. S máslem na hlavě není
radno choditi na slance.

Jan Trnka, měšťančeskoskalický
a obchodník v Josefové zemřel v pondělí
dne 27. dubna u svého zetě p. Kurky na Král. Vi
nobradech a ve středu dne 29. dubna odpoledne byl
za účasti v Praze žijících krajanů na hřbitově vino
hradském pochován. Jan Troka dožil se požehnanéha
věku 80 lot a náležel mezi ctihodné, typické postavy
královéhradeckého kraje. Poctivoatí a šlechetností
proniknutá jeho povaba byla vzorem občanebých
ctností, vlastenecké horlivosti a vzácně moudré po
krokamilovnosti. V dějinách města České Skalice, kde
měl Jan Troka v letech padesátých a šedesátých pe
kařeký závod a potom hostinec, zapsáno jest jméno
jeho v nejvděčnější paměti. Jan Trnka býval zde
dlouhá leta „školdozorcem a jeho blahovolné porozu
mění, co škdfa přo město znamená, umožňovalo teh
dejším ukalickým znamenitým učitelům Josef Ko

liskovi, Vilému Wolfovi, Františku Červenémua Pant.Bártovi, že školy skalické byly po celé čtvrtutoletí
všem svýn žákům nejdokonalejší průpravou v další
život, ať si volili studia nebo ihned po vychodění
školy věnovali se praktickému zaměstnání. Jan Trnka
Inul s nejvroncnější láskou k působení školy, tak že
jeho pomocí a přispěním mobl, směl a musil vynikati
duch skalické školy nad obyčejnou prostřednost.
V nejlepší osobní ehodě s vikáři pečoval především o
vlastenecký ráz a praktický směr ve škole dozoru
jeho svěřené a učitalstvo mělo v něm nejochotnějšího
přítele a podporovatele svých snah. Podotknouti
dlužno, že jeho vlivy mezi žactvo rozšiřovány užitečné
kniby a pořádány pro ně hudbou doprovázené slav
nostní výlety do volné, krásné přírody již v letech
šedesátých, při nichž žactvo deklamovalo, zpívalo a
jinak spanile se bavilo. Výroční zkoušky pak za jeho
skuldozorství bývaly dnes nepochopitelnými svátky
pro skalickou školu, její žáky a jejich rodiče. Vý
vorní, svým žákům nikdy nezapomenutelní učitelé ve
spojení = ním pomocí školy vykouzlili z tichého,
chudého © podhorského © městečka © České | Skalice
uvědomělou, Ččilou a čivnou obec, která také
celou řadu věhlasných a dovedných rodáků v různé
obory veřejné působnosti a obchodní nebo řemeslné

zdatnosti exportovala,„PAlštou episodou v životěJana Trnky byla válka“f. 1866,kdy on město a závod
svůj neopostil a bitvu u Náchoda, u České Skalice »
u Svinišťan doma ve Skalici přečkal. Ve vážných oněch
dnech se známým starým vlastencem a bývalým po
slancem drem. Aug. Kordinou, doposud starostou okr
Českoskalíckého, jehož záslahy o město a celé okolí
a lze říci o všechny tamní rodiny jsou převzácné,
prokázal Troka za pruské invase složby nedoceněné.
Jan Trnka napvtom po válce tyto avé zkušenosti, jež
za návštěvy Prusů zažil, sepsal v obsáhlou upomínku,
3 níž část pomocí přítele svého zasloažilého archeo
loga Josefa Duška z Josefova vydal své doby tiskem
pod názvem mněnka na rok 18662. Jeden exem
plář rukopisu těchto Trnkových pamětí bude pečí pi
satele tčutto řádků uchován ve knihovně Musea krá
lovatví Českého. Charakteristickou črtou pro povahu
Trokovu jest tato aferka. /Po bitvě u Skalice pruské
vojsko dalo se ve městě dobobopustého rabování a
při tom, jsouc hladové a žíznivé, snédlo a vypilo, na
co přišlo. Jeden z Prusů psk se tak přepil, že na
prosto zmožen padli před domem souatrůžníka Bíla,

tehdy starceZr etáho Když byl svými soudruhy v tomto stavu n ú, uvaleno na starého Bíla
podezření, že Prasa otrávil. Hned byl za to atýrán a
vlečen před náblý vojenský soud, kterýž pod předsed
nictvím samotného jenerála Sťeinmetze usadil ae na/
kamennou lavičku ua náfněstí před domem tehdy,
kupce Martinka. Bíloví přisouzen trest smrti, což mu
měl Trnka, poněvadž Bíl německy nerozuměl, ozná
miti. Trnka se však stařičkého souseda tak atatečně
u vítězných, ale vzpoury českého lidu proti sobě se
obávajících Prasů ujel a moudrými avými vývody do
kázal, že bylo vykonání ortele na Bílovi zatím odlo
ženo. Domněle od něho otrávený pruský voják se
šťastně za některou hodinku ze svých mrákot probral
a starý Bíl byl napotom ovšem ihned propuštěn na
svobodu, když voják doznal, že ma nijak neublížil.
Odvaha a rozhodnost Trokova, kterýž zapomínaje při
tom na sebe, u jenerála Steinmetze se ho ujal, za
chránila Bílovi ještě dvacet let života. Počátkem let
sedmdesátých odstěhoval se Troka ze Skalice do Jo
sofova, kde ai zařídil rozeáhlý obchod s potravinami
a 8 milou svou Skalicí trral ve stálém přátelském
spojení, jako všichni tamní občané na něbo rádi a 8
úctou vzpomínali. Tuto pomněnku klademe za ně na
jeho čerstvý rov. Baudiš pokoj jeho popeli a čest jeho

jménu ! (D5Řezníček.)

Kdyš byla roku 1804 otevřena císařská
v Prase, obrovské množství lidu proudilo

do kostela sv. Víta. „Já jsa jedem s prvních dolů
puštěných,med jsmenáhlevysvedlivíkoodtruhly
Karla IV. Zde spatřivše Karla v tykytovém,

červeném, ještě dobře sachovalém pláštáku
lešet, na hlavě korunu se dřeva stlnů poslacenou,

*amu22 ot AAoa

téš takovéšeslo v pravéruce aříšské jablkopod

odana,podejemenakolenaa pomodlivšese,počali kollstianaříkati,ašsejim
usedala, jeden snás svolal povýšenýmhlasem:
„Karle, ach Karle,vstaň a po $ na své opu
štěné, docela utlačené Čechyl“ Kdyš lid nahoře
o kostele čekající toto svolání s krypty uslyšel, dal866ondokvílenía svolávánítěchnebjimpo
dobných slov, takše policejní kommisar, dosor vko
stele mající, všemožné se vynasnašitů musel, aby
o chrámu Páně ticho sjednal. Po nastalém utišení
hledělsi pakskorokašdýv kryplůmasvoupa
mátku, v největšípočestnostíkousínekod Karlova
pláštíku ustříhnout, coš jsem $ já tak učinil.“

Zápisky letopimovy v MikovcověLumíru
s r. 1861, str. 851.

Školská hlídka.
(8) Jaká radost by to byla, aby na roli naší

školské možno bylo snamenati přísnaky blížícího se
rozednění, příznaky lepších poměrů. Komu by to více
prospělo, než národnímu školství, o jehož zdar opírá
re budoucnost celých generací? — Čas,poměry, dach
doby, chyby jednotlivců zasely mnoho nedůvěry mezi
učitele duchovní a světské; chyb minulých a snad i
některého přehmatu přítomného dobře se vynžije od
těch, kteří jsou zlé vůle a propast roste. Vzpomínám
však také slov jednoho zkušeného kolegy, který ří
kaval, že protináboženský duch v učitelstvu má často
příčina jednak v neznalosti ideje náboženské, tak hlu
buce pronikající kulturní život národů, jednak v pro
tináboženském fanatiemu, který od let sedmdesátých
uměle se vočkoval české literární produkci, jednak —
což jest pro nás nejdůležitější — ve spůsobu pole
miky, která i v listech katolických opustila někdy
klidný eměr ducha křesťanského a přispůsobila se
dachu, vanoucímn v polemikách a nájezdech atran
protináboženských. Nemůže tu platit: „zub za snb,
oko za oko!“ Sfaví-lé se proti kmise kniha — musí
kniha ta, byť i postavena byla proti knise zášťím
infernálním dýchající, nésté na sobě nesrušitelné
aigillum křesťanského ducha, projevujícího se nejen
pravdou,nýbržt láskou. Nesmímebojovati,abychom
učkobo poraželi a v posměch uváděli, nýbrž abychom
získávali ty, kteří, stojíce mimo boj, očekávají ovoce
vítězné a utěšující pravdy. — V těchto zásadách zku
šeného, vřele katolicky smýšlejícího učitele jest mnoho
pravdy, které třeba si povšimnouti. Jak dobře na př.
působily věcně a klidně psané články „Vychovatele“,
jež byly odpovědí na odmítnutí emíra ze strany or
ganisovaného učitelstva! Položme vedle sebe orgán
vrganisovaného katol. učitelstva moravského „Vycho
vatelské Listy“ a orgán organisovaného liberálního
učitelstva „Českého Učitele“. Fanatismas nevěry za
ráší každého myalícího člověka. A jeví-li se v lista,
zastávajícím zájmy vratev vzdělaných, vrstev, které
mají ducha svého dáti jiným, vzbuzaje naprostý du
chovní odpor u lidí opravdu vzdělaných a šlechetně
smýšlejících. Dnes doznává se to jiš otevřeně, že listy,
zastávající liberální směry v učitelstvu, jsou v úpadku
morálním. Fanatickým a často nespravedlivým bojem
proti náboženství schýlily se na sráznou cestu listů
sociálně-demokratických, odbodily všechny ohledy, že
jsou orgány učitelstva, které dosud má býti vycho
vatelem křesťanské mládeže, dospěly až tam, že vý
pady jejich pozbyly veškeré váhy, stojíce na stejné
úrovní jako agitační články psané pro neuvědomělé,
k jádru věci nepronikající masy polovzdělaných čte
nářů. Velikou by bylo chybou domnívati se, že uči
telatvo sjednoceno jest s duchem těchto listů. Ve
článku „Č. U.“ „Vychovávat či pranýřovat“ píše pan
pisatel: „Otroku zotročilému těžko se chodí bez jha
a nám nemožno v organisaci obejíti ee bez pevných
otěží a pranýře“. — A dále píše: „Dokud všichni čle
nové z vnitřního přesvědčení nebadon si potřeby or
ganisace jasně vědomi, dotud pevná raka a pranýř
musí pomáhati!“

Snad (?) omlavitelná by byla tato příkrá slova,
kdyby jednalo ae „čistě o stavovakou organisaci, nutně
podmiňující prospěch celého stavu. Ale u nás vylýčilo
organisací několik lidí a určitým světovýmnázorem,
čili pod určitou vlajkou vnitřního přesvědčení, ne
ohlíšejíc se na to, še bylo by to nejhorším bar
barstvím, pod rouškou organisace poutati i duše a
pranýřováním vbičovati jim světový názor několika
předáků. Kdož by se byl z řad učitelských kdy nadál,
že ze zvučných hesel hlásajících svobodu a volnost
přesvědčenírozepne kovovou, ničící ruku násilí a pranýř.
Nevspíráme se organisací, ale budiž ona svobodná,
nechávající kašdému jeho nábošenské přesvědčení!
Pak stane se organisace mocným vojem, budícím váž
nost všech. Tmelem organisace musí býti svoboda
vnitřního přesvědčení, vzájemná úcta. Pranýřováním
vženou se do organisace slaboši, kteří zaprou Krista
z bázně; povahy silné nuceny budou k novým orga
pisacím, které by sbodovaly se 8 jejich vnitřním pře
svědčením. Násilí a pranýř může imponovati nevzdě
lavým massám, ale chtít tím upůsosem organisovat
vzdělané lidi, vychovatele mládeže, kteří pevný cha
rakter mají vtisknoati rozvíjejícím se duším — jest
při nejmenším unikem vychovatelského umění „Čes.
Učitele“ a hrabou urážkou všeho učitelstva. Kdož
bude stav náš ctít, bude-li jej list organisovaných ta
kovýmto spůsobem zneuctívat?

Vzpomínám, co napsal Bořek v Pelclorých „Roz
hledech r. 1898“: „Snad tobylo jednou £ těch příčin,
že společnost římská tak rychle ae ařítila ve zkáza
mravní a později i hmotnou .. . že ve starém Římě
avěřovali vychování avých synů — otrokům“

Svobodný nedá si přesvědčení vbičovat ani
pranýřem ami pevnou olěší!

Ať podiý pod nohou se avíjí —
klid koapí otroctvím a líbá pána raka —

já vspřímen sůstanu. (Leconte de Lisle. Kain.)

9 povděkem sluší zaznamenati projevOrgámuka
tolickénár. strany moravské „Našince“, který v čísle
se dne 17. dubna ujímá se vřele sálešitostí uči
telských a líčí význam školy pro národ! Mosi ji
ným obraceje se k rodičům píše: „Vám starati se jest
o to, abyste nejen svým dětem denní chléb saopatřili,
avšsk vaší svatou povinnovtí jest též, byste se co nej
lépe i o vadělání jejich duševní postarali; neboť du
torní vzdělání dodává kašdému člověku úcty a váž
nosti, ono mu dodává pravé ceny a hodnoty a činí
ho i schopným a způsobilým k boji o hmotné pro
středky životní. —

Kdo své děti opravda miluje, kdo sřůj národ
v srdci nosí, ten musí především celý svůj zřetel
obraceti ku školství vůboc, zvláště ale ku školství
národnímu, aby bylo co nejdokonalejším. A od čeho
to sávisí, má-li mládež ze školy větší neb menší
užitek? To závisí od mnohých okolností, jako ku př.
posílají-li rodiče děti pilně do školy, vzbusují-li ve
snýck dětech úciu a lásku ke škole a učitelstou,
všímají-li si nálešitě prospěchu v umění a mravech
tvých dítek; nemálo však též závisí prospěch dítek
ve škole od tobo, jsou-li též rodičové učiteli naklo
něni, považují-li bo za přítele a dubrodince dítek svých,
usnávají-li, še učiteli přísluší sa těškouano úmornou
a veledůlešitou uměleckou práci školskou téš sá
konem mu připověděna masda, je-li, jak tobo zdar
výchovného díle předpokládá, učitel wpokojen a bez
starosti“.

Článek pak končí ubezpečením, že katoličtí po
slanci vynasnaží se, aby bmotné i právní poměry uči
toletva upraveny byly podobně aspvů jako v Čechách,
aby tak prakticky uznána byla obětavá činnost uči
telstva. —

A nyní vedle tohoto věcného, přátelského článku
orgánu katolického, který s úctou chová Be k uči
telstvu, neohlížeje se na některé frakce jeho náboženství
nepřátelské, postavme některý z „protiklerikálních“
článků „Čes. Učitele“ (z čís. 30. a 31.) Zaráží váš
nivost, nespravedlivost! Jame venku a známé poměry!
Jestli někde vinou toho neb onoho jest napjetí mezi
farou a školou, jest dosud většina míst, kde jest
shoda upřímná, založená na vzájemné úctě. Signál
pranýře proti těm, kteří mají své přesvědčení zalekne
jen slabochy! Charakterní, náboženským citem pro
nikoutý učitel řekne s básníkem: „Aťpodlý pod knatou
se avíjí, já vzpřímen zůstanal“

Čelné a kvetoucí školy za doby Karla IV.
utrpěly velice v době válek husitských jednak ná
sledkem smatkův a obecné bídy, jednak hlubokým
úpadkem, jakým sastišena byla universita. Protože
studujících na ní bylo velmí pořídku, neměladosti
kandidátů ma místa, ješ měla opatřití a často
k úřadu učitelskémuustanovovala kantory, svonníky,
řemeslníky. Nikdo nevesme sa slé rodičům, še
dětem svým raději brali jiné učitele.

Denis-Vančura: Konec samostatnosti
české, str. 618.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a vprodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Když kříž ve škole schází! ,0lo
moucké noviny“ sdělají s čtenáři svými náseledající
událost pod názvem: Strašné obbajování. Před
jistým porotním soudem udál se výjev, jenž významné
světlo vrhá na dobu naši. Na lavici obžalovaných
seděl mladík 18tiletý, Emil Sandot, na jehožto vy
žilé tváři jevily se patrné známky mravní apastlosti.
Předseda soudu oslovil jej: „Sandote,vy jete zavraždil
stařena Rosina Ménié, abyste ji o jeden frank oloupil.
Kdybyste byl věděl, že tak málo u ní naleznete, byl
byste ji jistě nezabil.“ Sandot: „A proč ne? Co pak
maé zaleželo na tom, zdali u toho starého kostlivce
naleznu více, nebo méně, — já pracaji za každou
mzdu!“ Předseda: „Vaše neslýchaná jízlivost i v notvora
vzbuditi by musela zděšení. Teprv 18 let jste stár a
přec již tak děsnou vinou jste obtížen; kdo pak vás
naučil tak hrozné zlobě?“ Sandot: „Což pak já to
vím?“ Předseda: „Přiznáváte se ke všemu, z čeho
jste zde obvipěn?“ Sandut: „Ke všemu ge přiznávám a
směju se tomu“ Předseda: „Porotci vyřknoa svůj
rozsudek, dávám slovo obhájci“ Saint-Appert obhájce:
„Pánovél Svěřený mi úkol jest velmi snadný. Obža
lovaný se ko všemu přiznal — obhajování jest tedy
nemožné — ale několik alov přece chci připojiti.
Zádá-li soud počet ze zločina obžalovaného, pak mi
dovolte, abych také od soudu žádal počet z jeho roz
sadku, z ortele, jejž nad ním vynese. Jak bude zníti
rozsudek ten? To aevím, ale jedno vím, že totiž
mnohý z těch, kteří zde shromážděni jsou, větší vinu
má, nežli mladistvý tento zločinec. A tohoto vinníka,
— či lépe řečeno tyto vinníky vám ukazuji. Témito
vinníky jste vy, pánové, kteříž zastapojete společnost,
onu společnost, ktoráž nacena so vidí trestat: zločiny,
jež svou nedbalostí aneb dokonce svou zkažeností a
ničemností zameziti nedovedla. (Mocné pohnutí mezi
shromážděným lidem). Vidím zde před sebou a uctivě
pozdravají obraz Ukřižovaného. Stojí zde « soudní
síni, kde vinníka odauzajete. Ale táži se, proč není
tento obraz Ukřižovaného ve školách, do nichž voláte
dítky, abyste je vyučovali? Proč trestáte nyní při
pohledu na Boha? Proč na Golgotě Ukřižovaný po
nejprv na oči staví 8enešťnstnému Sandotovi, kde
dle neuprosného zákona ortel má býti nad ním vyř
čen? Kdyby Sandot na Ukřišovaného býval upozorněn
hned tenkráte, kdy sedával v lavici školní, nemuseli



bychom ho dnes viděti banbou poskvrněného na la
vici obžalovaných! Kdo mlavil kdy k němu o duši,
o úctě, jakouž bližnímu prokazovati byl povinen, kdo
poučoval ho kdy o lásce k Boha, kdo ho kdy učil
přikázání Božímu: Nezabiješ? Vydána byla ubohá

Ajeho duše v plen všem špatným nárušivostem. Mladík
tento vyrůstal jako ti dravci na poušti sám a vám
uprostřed společnosti, kteráž nyní jako tygřice usmr
titi jej chce, kdežto mobla a měla z něho vychovati
tichého a mírného beránka. Ano, pánové, vy to jste,
na něž žalobu vznáším, vy, kteříž vzdělaností se
chvástáte a při tom surovými jete (barbary) divochy.
Vy,učitelové mravnosti, kteříž nevěru a mravní spust
lost mezi lidem šíříte a pak se divíte, že ten lid
eplácí vám zločiny a surovosti. Odsuďte si mého
klienta — máte k tomu právo, já ale žaluju na vás,
— jestiť to má povinnost.“

Průmysl v Uhrách. Dleúřednístatistiky
za rok 1901 věnuje vláda uherská velikou péči o
povznesení domácího průmyslu. Toho roku vydáno
státem hotově na podporu průmyslu 646.000 K, za
jištěno zřízení 21 nových továren s vloženým kapi
tálem 11,260.000 K a rozšíření několika továren do
savadních nákladem 5 mill. K; v těchto závodech
najde zaměstnání přes 4400 dělníků. Státní podpora
vyměřena těmto závodům 2,156.000 K a rozdělena na
stejné aplátky po deset let. Z dotčených závodů za
bývají se 4 zpracováním dřeva, 8 průmyslem textilním,
6 kovovým, 2 potravním a 2 výrobou prádla.

Měšťanský pivovar v Plzmi. Pivovar
tento postaven je na rozloze 550.000 m?*.Sýpky pivo
vara pojmou +00.000 hektolitrů ječmene a sladu.
Dlad šrotuje se ve třech amerických mlýnech na slad.
Ve středu závodu nalézá se pět elegantních varen,
kde na 13ti pánvích lze denně 2600 hektolitrů piva
vyrobiti. Chladíren je 6 8 26ti železnými štokami na
chlazení mladinky. V 10ti spilkách spočívá 2500 ky
sacích kádí, kde se provádí kvas. Skladní sklepy
tvoří celé podzemní rozsáhlé město a dvě hodiny je
třeba k jich projití; obnášejít 8 kilometrů délky a
sestávají z 92 sklepů do skály tesaných. Zde mimo
jiné spočívá též 6500 padesáti až osmdesáti hektoli
trových sudů. Doprava piva obstarává celkem 250.000
sadů a jiných nádob různé velikosti. Pivovar má ve
svém vlastuictví dvě stě vagonů a lokomotivy, jež
dopravají pivo po vlastní spojovací dráze, jejíž trat
táhne se celým pivovarem. Vozy ty obstarávají přímou
doprava z Plzné po celé pevnině evropské až k moři
a nikde 8e na pevnině pivo z nich nepřekládá. Vel
kolepá jest bednárna, v míž pivovar sám si sady vy
rábí pomocí strojů, jež hoblají, řezají a ohýbají
dažiny a obroče narážejí; vše děje se s takovou rych
lostí, že než-li chodec dojde na konec dílny, válí již
za ním dělník hotový sud, na nějž při vkročení do
dílny teprve se dřevo řezalo a hoblovalo. Pivovar má
také vlastní raffinerii na smůla. Pro vodu, zníž pivo
se vaří, zřízena obrovská cisterna. Ročaě spálí mě
šťanský pivovar plzeňský na 3000 vagonů uhlí. Závod
osvětlen jest 40 obloukovými lampami a 3000 žaárov
kami elektrickými. Parních motorů o 1200 koňských
silách má závod dvacet. Dělníků zaměstnává pivovar
700. Agenda pivovaru řídí 20 úředníků. V prvním
roce činnosti 184% vyráběl pivovar 3.667 hl, dnes
stoupla výroba jeho na 751.950 hektolitrů.

Rolnická záložna v Kateřinkách
před konkursem. V nejpříznivějšímpřípadě
možno očekávati snížení schodku v obnosa 257.909-37
K na 90.000 K, kteroužto část členové záložny ni
kterak už nemohou vyrovnati. Konkarsem záložny
bylo by nejen na sta chudých našinců ve Slezsku
zničeno, ale i každá naše národní a hospodářská
Činnost ve Slezsku na nedozírnou dobu ochromena.
Proto se sanační výbor záložny naposledy obrací
k české veřejnosti, prose svlášť české ústavy
peněžní a různé korporace o větší příspěvky na za
chránění záložny.

Pro zestárlé kočky mají v Londýně
útulon s přepychovým zařízením, zatím co tu ročně
na tisíce chuďasů mře hladem.

Sjezd českých Inářů pořádánbudedne
10. května o 10. hod dopol. v Něm. Brodě. Účelem
sjezdu tohoto jest jednak protest českých výrobců Inu
proti úmyslům vlády, která dle svého návrhu celního
tarifa zamýšlí ponecbati dovoz cizího Inu na dále beze
cla, čímž lnářství našemu hrozí naprostá záhuba;
jednak však také pokus o založení zemské organisace
lnářské, která by pečovala o zakládání a jednotnoa
Činnost dražetev pro výrobu, zpracování a zpeněžení
Inu. Poněvadž již co nejdříve bude rozhodnoto o celní
a obchodní politice na nejbližších deset let, jest svrcho
vaný čas, aby také čeští výrobci Inu dožadovali se přimě
řenéochrany celní, beze které by lnářetví podlehlo na
dobro cizí soutěži. Na sjezdu Německo Brodském, který
pořádán bude za účasti českého odbora rady zeměd.,
Sdružení českých zemědělců a Ústřední Hospod. Spo
lečnosti, má dojíti k velikému protestu českých Inářů
proti celní a obchodní politice vlády; účasť všech in
teressentů jest tedy velmi žádoucí.

Léčení tuberkulosy. Tišea bezdoporu
čování různých autorit zahájil před půl letem p.
MUDr. Fr. X. Holman nejmodernější dosud léčení
chron. chorob plic v Praze na Palackého nábřeží po
mocí atatické elektřiny, zejména léčí tuberkalosu plic.
Statická elektřina, která v elektrotherapii velmi čestné
místo zaujímá a pod jménem franklinisace v léčení
celé řady různých nemocí s prospěchem a výtečným
výsledkem se používá — upotřebena při methodě dr.
Holmana — která epočívá ve vynáleza Crottově, vý
hradně v léčení nemocí plic. A tu nejen tuborkalosu
plic léčiti možno se zdarem, nýbrž všecky chronické
choroby plic, průdušek, asthma, rozšíření průdušek,
následky po zánětu pobradnice atd. a zejména při
asthma jeví se účinky záhy. Hlavním spolupracovní
kem ve veškerých pracích jest již déle 3 měsíců zku
šený odborně lékař p. dr. Kahler. Léčení je pro nemocné
naprosto bez nebezpečí. V uplynulém pololetí přijato
bylo do léčení 64 nemocných tuberkulosou plic.
Z těch 16 opustilo neb přerašilo léčení před Časem,
ve většině případů téměř nzdraveni. Z 48 bylo jich
ve stapní I. celkem 24 — ti všecky vyléčení, tedy

100 proc. v době od 1,—3 měsíců. Ve II. atapni
bylo nemocných téměř 14; z těch úplné vyléčeno
v době od 3'/,—4 měsíců celkem 9, zbývajících 5 ne
mocných valně zlepšeno, bez subjektivních příznaků.
Ve III. stadiu Jéčeno 10 nemocných. Z těch 8 skorem
vyléčení, u ostatních 7 proces zastaven, obmezen a
stav těla učiněn enesitelným. Kromě toho léčeno ně
kolik případů asthma, vesměs « výsledkem dobrým.
Z uvedeného vysvítá naprostá prospěšnost léčení
elektřinou.

"Tržní zprávy.
V Bradocí Hrélové, dne 25. dabna 3993. 1 hl.

pěenice K 11'30—12-00, šita K 9-70—1000, ječmene
K 750—800, ovsaK 5-10—600, prosa. K 0*00—00'00,
vikve K 920—10-20, hrachu K 18-40—00'00, čočky
K 20:00—24'60, jahel K 20-—, krap K1600"—22'00,
bramborá K 260—300, jetelového semene ruského
K 00:00—00-00, jetelového semene červen. K 0000
—0000, máku K 30:00—32:00, Iněného semene K 22:00
—2600, 100 kg. žit. otrub K 11-00,pšenič. otrab K 1000,
1 kg. másla K 2:00—3-20, 1 kg. sádla vopřového K
1-80—2:00, tvarohu k 0-28—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0*00—0'00, jeden hl. cibale K
5-00—600, jedna kopa drobné zeleniny K 120 —2'00,
1 kopa zelí 0'00—000 K, 1 pytel mrkve 240—3'00,
1 hl. švestek K0:00—0-00, 1kopa salátu K3:15—429,
1 kopa celere K 0*00—0:00, 1 hl. jablek B 00—10'00.

Listárna redakce.
V odpověď mnohým! Nejbližší Konsistorium

v Římě bude v drobé polovici května, nejdéle v prvé
polovici června. Stane-li se co mimořádného, v Čas se
oznámí.

Některé dopisy odloženy do čísla příštího. Ne
podepsané listy házíme do koše.

Založeno roku 1810.=====) ac:
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NEŠKUDLA,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporu, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svicny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivostí.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku avědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k vyběru franko.
Adresování vždy doslovné so vyprošaje.
OoooooooocoOoOoOooOoOo:+

Ó
Vzorně zořízené

slatinné lázně VELGKOVK
u Jaroměře v Čechách.

Osvědčené proti rheumatismu, dně,
Jechlae, dále pro chudokrevné, skro

phulosu, nemoci ženské atd.
Léčení studenou vodou. | Elektrické

lázně dle prof. Gartnora.
ONB* Překapující účinky léčivé.B)

Půvabná lesnatá krajina, — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa = Prahy.

Pošta a telegrafní stanice v budově lároňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v regii. — Ceny mírné!

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma.
= Dvakráttýdněkoncert.—

oOooOooooootoooooooo*t
Oznámení.

Pokládám sobě za čest oznámiti velectěnému
duchovenstvu, že jsem na mnohostrannou žadost
mnoba veledůstojných pánů

otevřel v Hradoi Králové

filiální sklad
kostelního náčiní,

Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského
proti 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.

PXPXPXYXPXPXPXÝ
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. Ateslicha
+
p
X | o Hradci Hrálové

še provádí veškeré práce v oboru stavby a ob+
ž
X
+

X
+
X

novování

oltářů, -wa
we-kazatelen,

X křížových cest, Boších hrobů, soch atd. a od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

x trvanlivé zlacení a polychromování,vše solidněa levně při výhodných platebních podmínkách.

x Přečetná pochvalná oznání po ruce. Rozpočty, cesty atd ochotné a bezplatně.

X
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X+
X+
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ž
Xx Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůzaložen r 191. +

KAMAX KANAXPNHX

Obrázky "04
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru a za svláště výhodných podmínek

Karel Šimek v Č Budějovicích.
gap- Vzorky jsou na požádání k disposici. m
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ONOCOCCI
Nejstarší závod kamenický

Zdenka Ježka
v ulit Čěkovakého re vlastním domů)

Stálý sklad
hotových pomniků

z mramoru, žuly domácí,
i sjenytu a černé žuly švédské.

el Provádí strvby rodinných hrobek a
' veškeré práce hřbitovní solidně a levně.

Vyhláška.
Městská obec Hradec Králové zadá 

offertním řízením:
1.) Vybrrání dávky z piva dle pravidel

schválených výnosem zemského výboru ze dne
8. května 1900 čís. 34080, na jeden rok, t. j. na
dobu od 16. května 1903 do 15. května 1904 a
současně |

2.) vybírání dávky z víma na tutéž
dobu jednoho roku od 16. května 1903 do 16.
května 1904, a sice tuto dávku z vína s výhradou
schválení zemského výboru.

3.) Vybírání dávky z kořalky a lí
hovím na dobu jednoho roku od 16. června 1903
do 15. června 1904, rovněž s výhradou schválení
zemského výboru.

Uchazeči mohou v podmínky v úředních ho
dinách a místnostech nahlédnoati.

Zapečetěné oferty buďtež purkmistrovskému
úřadu v Hradci Král. odevzdány do 4. května
1908 do 12. hod. dopolední. K offortám budiž
ve zvláštním obalu připojeno vadium 10%; nabíd
nuté sumy.

Městskému zastupitelstvu ©vybražena jest
úplná volnost rozhodnutí o podaných offertách.

Za starostu:J. Pilnáček.

——————

Unicum prou
une, rheumt., Ischias,
slabosta.L.d.

Sezona trvá

I. května do 20. zári.od



na spracování ovoce |
pálenka koňaku a výroba likérů

LU Sos. Tomášek |
6a ve Vysokém Mýtě

kg dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený vý)
E r. 1886, mejstarší svého druhu v Čechách B
0 — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabink
rumy a punše, likéry, sladké ovocné |
wíno, bílé i červené, wino borůvkové (medici- |

| najní)vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové Ji

jakosti velmi levný koňak a výbornouelivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |i
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaslií 14

| stářní a diplomem slaté medaslle, a mnohými js- 11
EL mými diplomy s právem rašení slaté medatile. 13

Vzorky zdarma a franko. 1

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

7 nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kaposní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným zásilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

baba Bartababa babank obecn

olěpařský vosk
velmi dobrý, levně nabízí

Josef Pilnáček v Hradci Král,

c. a k. dvorní dodavatol.
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Výhodná koupě. ©
Prodá se úplně zachovalý,pouze 2 leta v čin

nosti trvající

acetylenový aparat
pro 63 plamenů za 40 procent tovární ceny. —
Záruka za správný chod zaručena. — Bližší sdělí

administrace t. I.

v Čáslavi

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

Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. Formy.

SSportovní čepice
různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

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.

Jan Kryšpín,
(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

A ku dodání okem chrámových,
VAhl od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce 1 se šelesnými rámy, sí

lémi 1 vsasením.

Vetkeré oapočtr skiny i odbornárada bezplatně, bezevší závaznosti
ku definitivní objednávce.

PR“ NesdotnáveřejnáI písemnápochvalnáoznání."jj

Založeno roku 1836.
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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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší vyhody.

Též na splátky boz zvýšení cen!

Konogrůní Blavír
=== mahagonový,————
c. a k. privil. firmy, báječně levně u

Marie Benešové
v Praze, Celetná ulice, 12. I. p.

č 255528č6

Kostelní

náčiní
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.

a

v nejvyšší ceně kupuje

Josef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k.dvorní dodavatal.

V y

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 (echy), založenaroku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! Plány a rospočtyaeneúčtují.
. Provedeno ke 500 oltářů.



Jednoduché ovládání!
— Nejvyššívýkonnost!

PAŘÍŽ 1900:

nejvyšší cena výstavy.

Bursa práce v Hradci Králová,
Práci hledají: Upravovatel pláten, 2 topiči,

zámečníci a bednář. Práci obdrží: Truhlář a krejčí.
Přihláškypřijímá Jesef Polák, tajemník Vše
odborového sdružení v Hradci Králové, Adal
bertinum.

ZÁCLONY

A GARNISSE

pp- se prodají. "IN
Bližší sdělí admíimistrace t. I

Veledůstojný Pane!
Račte si dopsati o ilustrovaný

OENNÍK PAMÁTEK

Da první sv, přijímání a zpověď
české katolické firmy

EM. WERNER, devotionalie,
Brno (Morava)

a při potřebě shledáte, že koupíte levnéjí než
všude jinde. i

p. T. obchodníkům a milovníkůmobřestu
zadá se ku každodenní neb občasné dodávce větší
i menší množství výborného chřestu za mírnou
cenu. — Koupěchtiví hlaste se u

správy pivovaru v Červoných Počkách

Pilnáčkovo88 <© Jest nejlepší mýdlo toiletní. o

Vyrábí již od r. 1897 výhradně

mýdlo lanolínová PILNÁČEK, c. a k. dvorní dodavatel

oj
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— v Hradci Králové. —
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Ako.kapitál Imilionkorun Pondyca. 469tigic.

Založenroku 1068.

Uvěry všeho druhu, zejména na cenné papíry,
směnky, varranty, resp. přejímací recepisy na
odvedené zboží etc. Půjčování cenných papírů
ku skládání vadií a kaucí dodávkových, úvěry
remboursuí atd. Akkreditivy do ciziny, inkasss
směnek a poukázek. Informace všeho druhu.
Ubrady na Cizinu. Zakázky bursovní za pod
mínek nejvýhodnějších.

Přijímání vkladů -Wa
na vkladní knížky, pokladniční poukázky, na
běžný účet a na účet žírový proti vydání šeků.

Daň důchodkovou neseme Ze svého.

Směnárnaa "U
kupuje a prodává cenné papíry všeho druhu
přesně dle denního kursu. Inkasso hodnot slo
sovanýeh a kuponů, obstarávání nových kupo
nových archů, vinkulace a devinkulace cenných
papírů. Pojištění proti ztrátám kursovním. —
Promessy vlastního vydání. — Revige čísel losů.
— Přijímání papírů do depót ku opatrování. —
Pronajímatelué schránky pancéřové s vlastním
uzávěrem strany (vlastní zámek). — Devisy,
valuty a mince vyměňují 8e co nejlépe.

K ukládání peněz “W
odporučujeme vynikající domácí papíry, jako:
kommunální dlužní úpisy Zem. banky kr. Českého,
železniční dlužní úpisy Zemské banky kr. Českého,
základní úpisy Zemské banky království Českého,
všechny úpisy Hypoteční banky král. Českého,
bankovní úpisy České průmyslové banky, a po
sloužíme původními karsy.

Eskont směnek Us
a jich dumicilování za nepatrnou —provisi.
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Příloha
Beseda.

Hatka Boží Foyenská v marianské
svatyní v Hradel Králové.

V kalendáři „Štíta“ na rok 1903 vydaném
dočísti se jest o milostné sošce Matičky Boží
Foyeneké s jejím obrázkem v pojednání „Po
klad nalezený v marianském kostele v Hradci
Králové“. Popsána jest její podoba, pak odkud
se dostala do Hradce Králové dle historických
dokladů, jak se stala za morové rány r. 1650
zvláště milostnou, načež pomáhala od r. 1653
stavěti marianskou svatyni v Hradci Králové
tak vydatně, že již dne 8. prosince 1. P. 1658
započaly se v ní sloužiti mše sv.a konečně ná

sledovalo několik slov o jejím původu a vý
znamu.

Ctitelům bl. Marie Panny Foyenské se
trvám zavděčíme, podáme-li ještě nějaké xe
vrubnější zprávy zaručené o milostné sošce
této. Jesti zajisté vzácný skvost, který chová
mariánská svatyně v HradciKrálové; proto
ji oslavujme a uactívejme výhradně v květnu
8 důvěrou neoblomnou a horlivostí opravdovou.
Jakákoliv strast, všeliká tíseň a záležitost
budiž na oltář u její nohou složena.

Původ její hledati jest v Nizozemsku.
Bylo to r. 1619 dne 21. listopadu, kdy v zámku
Celles, 8 km toliko vzdáleném od města
Dinaot v Belgii, shromáždili se vzácní hosté.
Biskop lůtišský kníže Fordinand, bratr korfirsta
bavorského Maximiliána, z bítvy na Bílé Hoře
čtenáři asi zaamébo, stál v čele jejich. Kano
nický process měl býti sepsán o všem tom,
co se ta bylo za doby desítiletí od r. 1608—1618
mimořádného událo. Komisse složena byla
z odborných pánů stavu duchovního i světského,
kteří měli povinnost důkladně vše prozkoumati,
o čem se mluvilo,

Prvé nešli výroky své svědkové podati
směli, přísahali, že toliko, co na jisto vědí,
povědí a jako očití svědkové zvěstovati budou,
co viděli. Vyslýchán byl prvý svědek Innocence
De Limoit, majitel nákladních lodí z města
Dinant, jenž zakoupil od svrchu jmenovaného
urozeného pána staré duby, mezi nimiž vynikal
jeden 2'/, metra v průměro.Silná prkna na
lodě to budou, myslil si při koupi pan De
Limoit. Než když největší dub skáceli a roz
fřezali, našli uvnitř na metr červotočiny, tak
že nezbylo nežli dáti jej rozštípati a na palivo
veřejnou dražbou prodati. Tak se též stalo.

Objednaný drvoštěp, jenž dub kácel, Jiljí
Vanlin z Foye, byl drahý přísežný svědek.

“ Vyjádřil se, še, když dub řezali a klín do
špalku vráželi, objevila se ve dřevě uložená
kamenná soška (na 20-25 cm) i s podstavcem
na píď vysoká, Ve zprávě své se odvolával na
pomocníkaGerharda Thiery-ho, který byl čele
dínem v panském dvoře.

Třetí tento svědek sdělil, že jemu bylo
kázáno zarasit klín do špalku, jenž se roz
poltil, až se na sošku přišlo, které blava ná

-hodou uražena byla. Udiveni vzkřikli jsme
v tu ohvíli: Zázrak! Zázrak! Volání naše za
alechlo služebné děvče ze dvora, které přiběhlo
divajíc se, co se to děje.

Bylat čtvrtým svědkem a otevřeně do
znala, že vše sebrala, sošce hlavičku přilepila
na její místo, načež si sošku v kuchyni posta
vila na trám, jako ozdobu místnosti a věnovala
jí svoji pozornost. 6 neděl byla v držení mém,
pravila a nikdo se po ní neptal; až po 6 týd
nech dal si mě zavolati urozený pán vzkazuje
zároveň, abych s sebou vzala svou sošku a na
zámek ji odvedla. Dále nevím ničeho.

6Konečně předstoupil sám pán,rytířz Celles,

jako pátý svědek, jenž učinil následující aděení. „Uslyšev“,dí „co se přihodilo, ujal jsem
se sám marianské sošky a kázal jsem, aby mi
ji přinesli. Zamlouval se mi její dřívější úkryt,
proto jsemdal navrtati a vydlabati dub jiný,
do účhož pak podobně soška Panny Marie
uložena byla. Jako v starém době nalezena
byla zamřížovaná, i zde jsme ji železnými
pruty © zamřížovali. Lid se u ní rastavoval a
pobožnost svou vykonával víc a více. Po4 letech
dobývali se na ni zloději a mřížky vylámali.
Aby snad nějakémn zneuctění vystavena nebyla,
vzal jsem jí do zámecké kaple, kde byla po
stavena na oltář. Kaple byla veřejná. Přístap
byl volný. Než od té chvíle takové množství
lidí z blízka i zdáli k nám přicházelo a s ta
kovou důvěrou Marii Pannu vzývalo, že se
dály v ekotko až divy a zázraky. Slepí, kalhaví
všelijak neduživí a nemocní navštěvovali nás.
To mně bylo příliš na obtíž. I ustanovil jsem
se raději na tom místě, kde stával onen dob
v lese, postaviti kostelíček. A nyní prosím
uctivě Vaši kníž. bisk. Milost, by ráčila hotový
kostelíček posvětiti a do něho milostnou sošku
Foyenskou zanésti.“ Tak zanesena byla úřední
zpráva do protokolu tu sestaveného.

Ještě budiž dovolena poznámka tato. Tím,
že oni 2 muži v úžasu svém zvolali: Zázrak,
zázrak| není řečeno, že v skutka zázrak se
tu udál. Soška tato, o níž napočteno, že alespoň
200 let v dabě byla ukryta, zarostla docela
přirozeně. Z množství krahů pak ve kmenu
dřeva soudili dřevaři správně oa věk stromu
a tak napočetli ve kmenu, majícím průměr
2'/, metru, na 200 kruhů kolemsošky mariauské.

Veškerá krajina kolem Celles vzrušila se
v úžasu nad tolikerými milostmi, kterých se
dostávalo u Panny Marie Foyenské, tak že
daleko široko Foy vyhlášena byla jako mítto,
kde Matka Boží divy tvoří. Ký div, ža koste
líček brzy uestačoval, tak že potřebí bylo sta
věti kostel, s jehož stavbou také za nedlouho
zupočato bylo. Dne 8. září 1624 bylo jeho
svěcení, při němž přes 12.000 věřících se zů
častnilo 4 na sto neduživých přítomno bylo.

Jest zaznamenáno. že prvý svědek se vy
jádřil netoliko o tom, jak dal červivý dub
rozřezati a rozštípati a pak veřejnou dražbou
prodati, nýbrž i o tom též, co se dále s těmito
poleay dubovými stalo. Sdělili prý mu, že
namnoze ze dřeva toho naděláno sošek po
dobných nalezené. A co pan De Limoit toliko
od slyšení doznal, dosvědčili pod přísahou noví
svědkové pravdivost výpovědi této, ba netoliko
ze starého dubu naděláno malých i větších
sošek a soch, i ze dřeva dabu druhého,
v němž krátký čas původní soška ©Marie
Panny © uložena byla, podobně © vyřezáno
sošek dle listin zůplna spolehlivých a za
ručených. A k tomu přiloženy doklady, že
šošky z obou dubů či dřevo obou dubů pro
slavené se stalo. Myslili si trvám zbožní cti
telé omilostněné této sošky, že dřevo z oněch
dubů, v nichž uložena byla soška zázračná
Marie Panny, jaksi touže mocí obdařena jest,
kterou se prokázala býti soška původní. Známo
jest, jak železo béře na se magnetu vlastnosť,
přijde-li do styku s magnetem. Také to není
nic neslýchaného. Víme, jak lid se domáhal
dotknouti se roucha Krista Pána, jsa pře
svědčen, že i z roucha Jeho božská moc jaksi
vytryskuje a také zázraky ve sv. evangelia
zaznamenané nasvědčují tomu. A co 8e vy
pravuje v Skatcích Apoštolských (hl. 19. 12.)
o Apoštolu národů sv. Pavlu, jaké divy činil
Bůh skrze ruce Pavlovy, tak žei šátky a pásky
s jeho těla na nemocné kladli a odstapovaly
od nich nemoci a zlí duchové vzcházeli. Měli
tudíž za to, že skrze přesvaté osoby tytoi
třebas nepatrné věci divotvornou mocí opatřeny
jsou proto, že jich v životě užívaly. Tážmy
Šlénka trvám jest také původemúctya důvěry
podnes, která se vzdává věcem dotknutým
na tak zvané konfessi sv. Petra v Římě; neboť
věřící křesťané mají za to, že všecky předměty,
které do styku se dostaly s hrobem sv. Petra,
mají zvláštní omilostnění a posvěcení, jak do
kládá Dr. Ant. de Wasl, kaplan kolejního chrá
mu Páně delAnima v Římě, ve svém spise.
Zde však mluví skutečnost. Dokázána jest věc,
že brzy na tosošky, z obou dubů svrchu jmeno
vaných shotovené podle původní kamenné, se
staly zázračné t. j. če blahosl. Maria Panna se
prokázala býti pomocnicí křesťanů, kdo se
před soškou k ní utíkali, již kdekoliv u takové
sošky za vyslyšení prosili. Za nemožné ge ne

okládá, leč pravdě nijak podobné není, že by
ia Panna touže přízní srrovázela sošk

marianské z jakéhokoliv dubu dle Foyenských
řezané, které by ziskuchtivci podloudně za
Foyenské prodávali zbožným křesťanům. To
trvám postučí.

Jisto jest, že jako za naší doby Panna
Maria Lourdská všady v nemolé oblibě jest,
tak podobně v XVIL věku byly to sošky Panny
Marie Foyenské, ba netoliko sošky, nýbrž každá
tříska z dubůoněch a co tam z kamínků na
lezeno bylo, vzaly na se účast v moci Boží na
přímluvu Marie Panny. Byli pak to právě
00. Tovar. Ježíš. v poblízké koleji Dinantské,
kteří skoupivše dotčené kusy dubů oněch dali
nadělati sošek marianských, načež majíce styky
s celým téměř světem rozesílali je do rozličných
zemí a měst. Takové sošky jscu podnes před
mětem úcty v Belgiia Holandsku jako v Alosta
ve městech Iperu, Oudenburgh, Mastricht,
Limbourg, Bergen, Breda a j. Ve Francii jsou
města Rheims, Lill, Hesdin (Depart. Pas de
Calais), Gravelines (Depart. Nord), Montmartre,
Baillent, Amiens, kde se octívala Panoa Maria
Foyenská. V Amiens-u byla zvláštní jednota

d ochranou (Divae Foyensis) Matky Boží mi
ostaé, k níž přináležel král Ludvík XIII.
Anna Rakouská, Ladvík XIV., královna Marie
Theresie, Ladvík XV. a nejpřednější rodiny
v Picardii. V Němcích v Pasově a Iogolstadta
byly sošky Foyenské v uctivosti. Ve Vídni
jako Virgo refagii, „Pannaútočiště“, bývala ctěna
členy marianské kongregace. Ctih. panny Vor
šilky ve Vídni jako v Kutné Hoře, kde dosud

se těší ze sošky Foyenské, mají k ní velké
důvěry. V Praze byly sošky ve 2 jesnitekých
chrámech u sv. Salvatora pa Starém Městě a
u sv. Mikuláše na Malé Straně, kde se podnes
uctívá a má objemnoo historii ctitelů svých.
Hradec Králové a Jindřichův, Kramlov a Čho
mutov v Čechách; na Moravě Znojmo, Brno,
Jihlava, Olomouc; ve Slezska Opava, Svidnice,
Vratislav a Kladsko byly v držení Matky mi
losti sošky Foyenské.

Ještě se zmíniti jest o Americe,kde jmeno=
vitě jednaz jesuitských redukcí Parakvajských
t. j. ze založených dědin novokřesťanů nesla
jméno Divae Foyensis Matky milosti a měla
také zázračnou sošku Foyenskou, aniž tím
všecky sošky vypočteny jsou. Než každá z nich
má zaručenou jistotu avé pravosti. A více
trvám nežli nějaká listina úřední dokazuje
střízlivé mysli křesťanské, že ta není klam
nýbrž pravda, obdivuhodná moc shůry, která
s těmito soškami Matky Boží Foyenské co
nejúžeji spojena jest a souvisí. Proto jako jiní
před námi se k Matce milosti utíkali a vy
slyšení došli, pokusme se také a dovíme 80,
jak mocná jest přímlava Marie Panny. Přispěj
nám tasé, o Matko Páně, všichni vroucným
srdcem žádáme|

Zprávy hospodářské.
Vrba košlkářská.

Kolem našich potoků a na mokřinách tu
a tam viděti vrbu jakosti obyčejně méně cenné,
jíž si hospodář mnoho nevšímá, a které někdy
není ani možná užiti ku pletení. Na mnobých
však místech v Čechách, zvlášť na Polabí, pě
stují se již vhodné drahy vrb k účelům průmy
slovým, poskytajícepilným pracovníkům slušné
výživy. Výrobkykošikářské z Polabí vyvážejí
se do celé Evropy. Na výrobu obyčejných košů
hospodářských používá se proutí špatnějšího
a nelonpaného. Na jemoější práce třeba proutí
po několik hodin v kotli vařiti, kůru oloopati,
jež pak sluje proutí vařené, majíc barvu tmavě
růžovou. Největší cenu mí proutí bílé, jehož
nabudeme, když se v době rašení mízy kůra
s proutí sloupne, Přípravy tohoto proutí si
naši lidé pramálo všímají, proto nám cizina
zase ochotně za drahý peníz vypomáhá. — Ka
pěstování hodí se zvláště druh tak zv. zelenice,
vyžadující půdy silnější. Vrba konopina šlatá
snese půdu slabší, při bujném vzrůstu vyhání
však košikáři nemilé větvičky. Vrba rakovice
jest úplně hladká, spokojí se s půdou lehkou
(i s pískem) a jest košikáři více hledána, jež
to vařena jenom tři hodiny dá proutí barvy
bílé. Vrby sázívají se v řadách i na celé
plochy. Ovšem musí se pak půda připraviti,
vzrostlé pruty okopávati a pleti. Při dobrém

ošetřování nelze se také diviti, že pratnice dánám uěkdy více užitku, nežli stejný lánpšenice.
Co u nás vhodného místa, na němž by se vrbě
8 užitkem dařilo! Kde se nedaří ovocnému
nebo jinému druhu stromoví, snad se uchytí
vrba. A kdyby vrboví nebylo možno nijak
zpeněžiti, přece nám uschlé znamenitě v kam
nech poslouží. Kolem zahrad, zvlášť na vlhčích
polohách, pěkně by vynikal plot vrbový, jenž
již prvním rokem zahradu náležitě ohradí.
Beze všach obtíží přeloží se přes sebe v ostrém
úhlu na způsob mřížoví do země vetknuté a
přes | m dlouhé pruty, přiváží sa horním
koncem k vodorovně položené laťce a plot

hotový. Další opatrování plotu děje se snadnodle vkusu hospodářova. I nepatrná vrba po
dává tedy rozamnému hospodáři prostředek
na rozmnožení a okrášlení majetku jeho.

. Založeno T.1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zava
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a otříbřené, začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se e a
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskup M
losti. Starý závod můj může ze vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Najevé

tější, patenek atd. co nejvíce.
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VElkODOČNÍz ooozoškeráke
umělecký závod sochařský a řez

bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna o dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ol. č. 40.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. cen
uíky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

F.FUÚŮGITER,
dodavatel o. k. vojen. unif. ústavu. j

Hlavní závodí. HORA KUTNÁ, Filiálka HRADEC KRÁLOVÉ,
proti Vlašskému dvoru. vedle Grand-Hotelu.

Přijímá veškeré práce do oboru jeho spadající,
které ve vlastních dílnách jen ručně zhoto
vuje a ručí za elegantní provedení 1 trvan
livost svých výrobků za ceny jievné.

U ——|::
Do Hradce Králové a okolí.

Největší královéhradecký

$ sklad nejmodernějších 4

Vídeňských
klobouků ©

Ů od známé české firmy Jan Rozhon ý
ve Vídni

— nachází se u —

PŘ. BERANÁ
v Hradci Králové,

í Uměleckýzávod, TN
JaroslavaDoležala *

ve Všestarech u Hradce Král €D-AD- U MALBURGASYNSNIRIC

zhotovuje zručně a levně

tam 8 VARKANY
soustavy kuželové a pneumatické, :

PB" křížové cesty, labodnéhozvuku a důkladnéhoprovedení,8 prak
tickým zařízením bracích stolků dopornčuje (i har

oltáře, sochy svatých a pod. monia)sl.farníma patronátnímúřadůmmajitelc.k.
výsady a záslaž. kříže hudeb. akademie belgické

Mnohopochvalných přípisů vyloženo na Svatojanském náměstí č. 170.

NYk nahlédnutí. | Bedřich Čápek, W Velkývýběrs cenynejlevnější.
| stavitel varhan a harmonií v Poličce.| XGP2GPIGPI0|CHIWRHIRPIROIX

tu= i cizozemské projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele

NOVOTINÝ důst.duchovenstvoa sukna ku ohrámovým účelům doporučujev ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Obchodní dům se sukny ©. S. dgalek, Stradec Akrálové.
ORB*SRP“ Vzorky se na požádání zašlou. “jii “JB
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TOEDneZaloženor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880

Vyrábí veškeré druhy 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.

Zakásky vyřisojí se bes dobírky a franco. — Platební „podmínky jsou
6t1 měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gaP* Mnoho pochvalných dopleů k disposici. ij
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Naše odpověď „Husovi“,
(3) Pan farář F. K. věnuje v č. 5. „Husa“

otevřený list katolickému kněžetva. Článek
psán formou celkem slušnoa, což aebývá u

-českých evangelíků věcí právě obvyklou. Ne
bude nevhodno úvahu páně farářovu vzíti pod
kritický nožík. Pisatel nabádá katolické kněžstvo
k větší enášelivosti k pánům pastorům. Prý
není pravda, že by nás evangelické duchovenstvo
zlehčovalo; ono se obmezuje po pravidle jen
na obranu, odrážejíc rány; osoby téměř vědy
nechává stranou. -—-Zd- se 86 jistě pisatel mýlí;
my máme zkušenosti zcela jiné.. Pane faráři,

-račte si vzíti do raky kterékoli číslo „Hlasů
ze Stona“ a nabudete přesvědčení rozhodně ji
ného. Kde jaký klep proti katolickým kněřším
lze sebrati, hned jej s netajenou škodolibostí
předkládají svým čtenářům k pochoutce. Ne
mohboali.právě něco vyslíditi v Cecbách, spěchají

pro takové koření třebas až za hory Pyrenejeké,i za oceán.
Tanto list evangelickýjest hotovou sbírkou

možných i nemožných pikanterií, vyhovající
znamenitě vkusu téch, kteff hltají Bambasiady.
O snášelivost a lásku mezi křesťany se roz
hodaě daleko méně přičiňuje, než kterýkali

vátky, které málo kdy poskytují co vzdělava
telného“. A klepy proti nám vypisuje hlavně
z realistického „Času“, jehož tendenci snad
dobře zaáte. Když měly býti znovu vydány
v Německu pověstné Lutherovy „Tischereden“,
které roshodně málo k vzdělání slouží, opřeli
se tomu katolíci důrazně; a přece sám uznáte,
že by se takovou četbeu gloriola Lutherova

„značně zatesnila. Ale — vzdělavatelné to čtení
právé není. Pravíte, že v semináři do srdce
theologa jest vštúpeno vědomí stavovské pýchy,

„jako by řád kněžský byl sám sebou světější
než jiní stavové; mysl jeho jest nezdravým

„bohosloveckým výcvikem mepřátelsky zaujata

proti jinověrcůmazvláště proti protestantům —.ifak opakujete po jiných Svých spolubratřích
výtky zcela oezdůvodné. Vám stačilo podezření
Wašich soavěrců. © poměru katolického kněze
k jinověrcům se pojednává v aašich seminářích
pojvíce v odboru theologie pastorální. I naše
náboženské učebnice pro mládaž by Vás o jiném

pejte vodu ze samého pramene. Bylo by tedy
dobře, kdybyste nám Svéobvinění dokázal z
našich pastorálních učebnic. Aže ani v ústuích
přednáškách naši profeseořiproti protestantům
neštvon, můžeme též 8 dobrým svědomím do
svěděšti. Podstatnou obranu katolických zásad
proti výkladům jinověrců zajisté sám Mena
zvete štvaním; zde se jedná o věc,nikoli.,o
osoby. Nám byla odporučována zásada mírnósti
A spravedlnosti k jinověrcům; poučujeme se

trpčiti než získati. Ozve-li se při obraně,v na
šich listech proti slovu hrubému též slovo

listů nám nepřátelských; jest to lehce v
Jitelno, ač takový způsob polemiky hájiti,
míníme. — Naše církev svěřaje novosvěcknci
nejvzácnější duchovní poklady; proto se bo
hoslovci v semináři stále připomíná, že má
žíti životem svatým; čím větší dary přijímá,
tím má býti pokornější. Má vyniknoati nad
laiky svatostí,žizota, poněvadž jest svící na
avícně, pří tom však se nemá vyvyšovati nad
jiné, poněvadž milostí Boží jest, co jest. Spíše
ee má báti, aby, an jiným káže, sám nebyl za
tracen. —| Tolik si pamatujeme ze semináře.
Nějakému kastovníma separatismu jsme se
neučili; nendržoje-li katolicky kněz s prostým
lidem styky srdečnější než farář protestantský,
tož jistě za ním pozadu nezůstává; myslím,
že není potřebí,abychom to ještě zvlášť doka
zovali. Píšete; „Mlaví se o nás, jako bychom
ani křesťany nebyli. Jsme kacíři, kteří přijdou
do pekla a o nichž se nesmí a nemá nio dob
rého mloviti a psáti“. Trochu příliš důvěřujete,

e faráři, mylným zprávám Svých souvěrcův.
terý professor v seminářích našich kdy takto

vět

o Vás přednášel? My jsme se učili v semináři
něčemu jinéma.

Dle našeho učení nejen křesťan z jiné
církve, ale i pohan může spasení dosáhnonti,
žije-li dle přirozeného zákonaatouží-li po po
znání ryzí pravdy, aby ji vyznával. A to snad
uznáváte i Vy, že svévolné odpírání poznané
pravdě není cestou ka spasení. Naše morálka
nám také káže i o jinověrcích i o protivnících
jen pravdu psáti. Ovšemtakového protestanta,
který ani nevěří v Botství Ježíšovo a který
křest pokládá za prázdnou formalitu, ani Vy
pravým křesťanem nenazvete.

Myslíte, že v protestantských pelemických
spisech jest zachován vždy slušný tén. Máme
citovati něco ze spisů samého Luthera? Nebo

podali ukázkou některý z mnohých nesnáše=ivých banopisů XVI. a XVIL století? Ostatně
četba spisů páně Šádkových a jiných Vašich
spolabratří také není vzorem slušného tónu a
snášelivosti. Snad sám dobře víte, proč Vaše
náboženská obec nestojí o souborné vydání
spisů Lutherových; kdyby k takovému vydání
došlo, poznal by i nejprostší protestant, že po
lemika zakladatele protestantství 86 nenese
duchem evangelickým. Pouhé citování někte
rého výroka Lutherova se strany naší bouří
ve Vašich vyznavačích krev; proč?

Nazýváte úroveň naší žuroalistiky velice
nízkou; prý taki jiní stejně smýšlejí. Milý
pane, to jest už naším údělem, že když se ně
který našinec proti neustálým útokům aspoň
někdy drsnějším slovem opře, již volají no
přátelé a mezi nimi i takykatolíci: „Mlu
víte stejně jako Červánky; nadáváte bůř než
všichni vaši protivníci.“ Jestliže se katolický
žurnalista jen jednou neovládne, již se mu vpa
luje na čelo značka soustavného štvaní. Sou
stavné nadávky jiných proti nám považují li
berální čtenáři zase jen za otevřenost a ráznost.

V zájmu našeho listu nechceme zde sami
rozsuzovati; ale vezměte, prosím, do rukou
aa př. Bílý Prapor, Hlídku. Pročtěte důkladně
třebas všecka čísla, která dosud vyšla; a pak
rcete, zda tyto katolické listy nějakým dranějším,
nespravedlivým slovem Vašim souvěrcům ublí
žily. I ti Vaši literáti, kteří slídí po přestřel
cích, aby je veřejnosti s radostí předkládali,
dosad mlčí. Uznáváme, že Váš „Has“ si poně
kud více všímá positivní práce na poli křes
fanství než jiné listy Vaše, které dle našeho
zdání se domnívají, že nejlépe Bohu :slouží
hrubou střelbou do našich řad.

Polemika tohoto listu jest též věcnější;
již jednou se Obnova v tomto směru vyjádřila.
Ale čtěte jiné listy evangelické a listy jim pří
bozné. Co tu jízlivosti a překracování! Čím
to, že z českých evangelíků, obírajících se
historií, ani jeden se nepovznáší k takové spra
vedinosti, jako protestaat Denis? A jakkoli
se nepodařilo Vašim souvěrcům jeho myšlénky
nahraditi něčím lepším, bije se do nás dál,

Kdo listy
(mě jen věci zlé,

jemu jest církev naše vůbec představou vší
zkaženosti.
-Není to právězdravýmzjevem,že v tomto

čase teprve cížl' protestant mnsf poučovati
české nekatolíky, že pro nás Řím žádnou pří
Šerou nebyl. A -jeho hlas posud ve Vašem
středu nevzbudil příslušnou ozvěnu. Práce De
nisova, Tomkova, Palackého i Kalouskova byla
pro Vaše souvěrce skoro bezúčelná. Za to bez
podstatné protiřímské fráze Machara nehisto
rika byly ve Vašich listech otiskovány jako
projev závažné autority Citujete z Písma:
„Pravda osvobodí Vás“. Nuže, nechť ukáží Vaši
přátelé sami skutkem, že ci ryzí pravdy histo
rické váží. Na př. v otázce Hasově a hnsitské
vůbec rádo se u Vás všelicos zveličuje a jiné
věci sp přikrývají systematicky rouškou mičení.

A přece kdo z Vašich lidí dobu XV.
století jen poněkud lépe zná, ví, že všecko na
straně husitů v pořádku nebylo. Nač věšeti na
busity značku, která jest jim cizí, jen aby se
posloužilo slávě protestantismu? Katolíci si
vedli dosud v této otázce vědečtěji u důsled
něji než Vaši stoupenci; nad to na př. Obnova

— Ročník IX.Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

sama vyzývala častěji kompetentní autority,
které se právě mezi klerikály nepočítají, aby
samy konečně vrhbly do zmatených mlh proni
kavé světlo. Nechceme se spokojiti poloviča
tostí; jsme zásadně proti tomu, aby za vážnou
kistorii byly pokládány fantastické povídačky,
ať již se do ních přiodívá Hus nebu Karel IV.,
eeboť — pravda osvobodí nás. Čiňte i Vy po
dobné a nebojte se pravdy celé.

Voláte po snesitelnějším soužití s námi.
My rozhodně aznáváme, že by bylo dobře,
kdyby křesťané místo vzájemných sporů až na
nůž raději obraceli hrot své obranné zbraně
proti společnému nepříteli, který nám v hádce
vpadá vítězně do boku a jeož docela i Kristovo
Božství popírati se odvažuje. Kdo však si vede
v tomto zápase rozumněji? My vystupujeme
proti odpovědným nepřátelům křesťauství dů
eledně. Na Vaší straně však se jeví k vůli
časným výhodám Vaší církve častá rozpačitost.

Nad to se dovedete přáteliti i s těmi,
kteří pokládají křesťanství za překonané sta
novisko, jen když Vám pomáhají bojovati proti
církvi naší. Talrmud necháváte celkem S po
kojem, ale na naši nauka útočíte bez přestání,
jako by Vám israelské náboženství bylo bližší
než naše. A víte přece, jaké stanovisko zaují
mají židé vůči křesťanství od časů Kristových
až do časů našich.

Spojovali jste se nejprvé s mladočechy,
ač jste véděli, že to tato strana s positivním
křesťanstvím nemyslí upřímně. Teprve teď jí
to vytýkáte; my jsme to učivili dříve, odsuzu
jíce bombastický čachr prováděný od Mlado
čechů s osobou Husovou. Nyní se Vaši sou
věrci chytají zase strany realistické; a víte
přec, že tito lidé posud své positivní kredo
nevyslovili a že nadržují okatě jak židům tak
našim společným nepřátelům socialním demo
kratům. Přátelství Času k socialistům přechází
zrovna v patolízalství. Snad též v dobré pa
měti máte, jak soudí na př, Machar o křes
fanství vůbec. Zasluhuje snad tento pán větší
Šetrnosti od Vás než my? „Hlasy ze Siona“
chválily nejednou „Osvěta lidu“, ač táž nepo
krytě hledá pro národ spásu v uččem jiném
než v positivním křesťanství. Když se loni

hovořilo na vzdorosjezdu pokrojřském vKrálové Hradci, že idea věčné odplaty a věčného
trestu jest pro moderního čjověka překonaným
stanoviskem, víte,“kdo tam seděl jako zapiso
vatel? Byl to Váš spolubratr duchovní.

Nepopíráme, že Váš „Hus“ aspoň někdy,
pozvedl hlasu proti rašivým snahám domácích
nepřátel křesťanství, ale při tom dával pozor,
aby si protikatolíky příliš nepohněval; leč
jinde jsme ani takové odvahy nenalezli. A jest
přece věcí nejvýš potřebnou, abyste bez roz
paků objasnili dokonale své stanovisko k so
cialistům, realistům i židům, jako jste je ob
jasnili vůči nám, a jako jsme to učinili my
vůči všem nekatolíkům, nemilujíce pštrosí po
litiky. A marně hledáme některého člověka
z Vašich řad, který by takové nedůsledné jed
nání odsoudil.

Můžete lehce přece uznati, kdo je Vám
bližší a která stranu větší Šetrnosti od Vás
zaslouží. ,

Než zatím dosti. Snad někdo i z našinců
bude souditi, že jest tato odpověď mdlá. Ale
nechť; nechtěli jsme zasahovati do věcí chou
lostivějších, nemínili jsme, po slušné výzvě roz
čilovati. A jestliže jste pane faráři, měl při
Své výzvě dobrou vůli Vy, měli jsme ji při
své odpovědi měrou nemenší. Aby mezi námi
bylo snesitelnější spolažití, k tomu musí i
Vaši stoupenci větší hřivnou snášelivosti do
pomoci. Svou víru dlouhými věky utvrzenou
a krví tisícerých mučenníků potvrzenou nikdy
zaprodati za úsměv tohoto světa nechceme,
ale nehodláme též svévolně ubližovati nikomu.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
oŽitné ulicí a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.



Z let minulých.

3) Dae 15. a 16. května 1848 rosbonřilyee ve Vídni revoluční události, kterými spo

jenl Pražského gubernia s vládou videňskouylo přerašeno. Proto předseda gubernia hr.
Lev Thun due 19. května v Národním výboru
oznámil, že nebude dbáti rozkazů vlády ví
deňské, jsoucí pod nátlakem ulice. Za tou pří
činou zřízena byla prozatímní česká vláda, o
jejíž povolení měl býti císař Ferdinand zvlášť

oprošen, a do Inšpraku k císaři byli vyslání
Rieger a hr. Nostic. Deputace tato nesla list,
ve kterém správce země br. Tbun prosil zejména
o potvrzení prozatímné vlády a o brzké zří
zení místodržitelské rady sarciknížetem Fran
tiškem Josefem v čele. Místodržitelská tato
rada měla býti nejvyšší iostancí zemskoa
v těch záležitostech, které před tím vyřizovány
byly dvorskými úřady ve Vídni. V pamětním
spise,v Inšprokusepsaném,Riegers Nosticem
dokazovali prospěšnost zemské české samo
správy, opírajíce se o historické skutečnosti,
o blaho země a o zájmy dynastie, jejíž svrcho
vanost ohrožována byla samým ministerstvem,
ve služby se davším nezřízeným nápadům tak
zvaných demokratů vídeňských.

Že na rozklad Thunův sepsati odpověď
bylo svěřeno Riegrovi, svědčí, jaký dojem
Rieger učinil na císaře a jaká byla ochota
k českému práva. V odpovědi té císař schva
luje zřízení prozatímné vlád? české a nařizuje
ustanovení místodržitelské rady české v Praze
8 působností bývalé kanceláře dvorské; mimo
to povoleno zřízení aejvyššího soudu v Praze,
a příští sněm český mél sestaviti články zá
konů ústavních. Patrno tedy, že ta nastupovala
určitá samospráva království Českého, ač na
druhé straně o ostatních zemích koruny Ceskó
není v učiněných proposicích žádné řeči.

Rieger s velikými nadějemi spěchal do
Prahy. Ale na cestě Bavorskem přilétla mu
vstříc zvěst, že v Praze vypukly pouliční ne
pokoje. Přišed do Prahy, zúčastnil se pilně
vyjednávání o pokoj, ale Windischgrátz vida,
že jest pánem situce, všeliké ujednání nuprosto
odmítl a přímo do očí Riegroví prohlásil, že
„vláda jest oyní on sám.“ Zatím přišly též
rozkazy ode dvora, aby patent na svolání
sněmu a koncese [ošpracké uveřejněny nebyly.
Všaktě byly ještě jiné následky nepokojů
pražských. Slovanský sjezd, jenž měl býti
jakousi protiváhou sněmu Frankfartského, 80
rozešel; Šlechta, české věci získaná, se od
vrátila, aby nebyla podezřívána z choutek re
volučních, a Národní výbor rozpuštěn. Sněm
český se rovněž nesešel a tím také odzvoněno
bylo české zemské ústavě a odpoutání Čech
od svazku centralistického. Povstání pražské
bylo dílo nezralé a nešťastné. Všech tajných
nitek jeho ovšem dnes již vystopovati nelze,
ale nechybíme, tvrdíme li, že mnoho působil
příklad z Paříže, Vídně a Uher. Tam jest re
voluce, budeme ji dělat také, — tak asi ro
manticky znělo v uších našich radikálů z roku
1848, Ovšem přicházely do úvahy i zájmy

FEUILLETON.
Pan Válek.

Vysocký.

Postava: pomalá; oči: modré; nos: dle
proporce; vlasy: prořídlé; zaby: jen 6emtam
nějaký; vousy: pod nosem hodaě prošedivělé,
někdy zašňupané; race: eh! ty má také; už
mě to skoro zlobí, že jsem takhle začal, no
ale začít se nějak přece musí, tedy, prosím,
odpusťte.

Řeknu to jedním otevřením úst. Jest to
zkrátka jedno rameno naší bdělé spravediuosti,
vždycky: „pan“ policajt Válek. Zevnejškem
vypadá jako každý jiný ze strážců uaši ve
řejné bezpečnosti až na to, že cenosi Šavle,
jen za zvláštních význačných příležitosti. Ne
koná totiž již plahočivou službu pouliční, on
postoupil výše, vybírá obecní dávky z piva a
vípa, obstarává pošta a někdy v nedostatku
zaměstnání vodí obecní Šaupáky. Čiunost, jak
patrno, mnohostranná, ač ne vždycky příjemná.
Nejpříjemnější jest to nejprvnější, neboť šenkýř
už nekouká na nějakou tu skleničku a p. Vá
lek nekonká zase na nějakou tu chvilku po
sezení, Uředníhodiny zrovna nemá a má na
prázdno sedět v předsíni kanceláře nebo v ho
spodě, to je přece jedno.

Nasloažil se dost, než-li si oa stará ko
Jena mohl troška odpočinoutí. Nastál se na ro
zích, napřecházel se ulic a nadělal se nějakého
pořádku. Má ostatně po tom avoje památky.

se jimi nechlabí, tím je vinua jen ta jeho
skromnost; býti v uějakém buršáokém spolku,
byl dávno fuchsmajorem. Než ačkoliv nemá
již ua starosti bezpečnost veřejnou, tož přece
nemůže do teďka snésti něco, co ve příčí zá
konitému pořádku.

Jeho heslem je stále to staré, výborné

bližší a specielnější, nicméně i v těch zjevna
Jest rozháranost a bezplánovitost. Frič, jak píše
ve svých Pamětech, žádal naprosté samostatností
českého státu, jinému tanul na mysli nejasný
socialism, a že nescházelo též zabarvení anar
chistického, dokazuje v Praze přítomnost Ba

kanina a jehostyky e Fričem. Snad též majísvůj podíl provokatéři.
zhledlí mužové, jsko Palacký, Havlíček,

Rieger a jiní ovšem revoluci úplné odsoudili.
Zejména Rieger uvědomil si hned osúdné ná
sledky její, ježto v rozmlavách a císařem v
Inšpruku nabyl přesvědčení, že při opatrném
postupu a vedení politické tožby české prav
děpodobně dojdou svého splnění. Neprávem tedy
míní Masaryk ve spise svrchu citovaném: „A
proto také nemyslím, že bouře svatodušní měly
ty politické následky, které jim Rieger a sám
Palacký (a po nich posud Malýa j.) připisují.
Kdyby radikaliam r. 1848byl překazil koncesse,
jež dr. Rieger přinášel do Prahy, bylo by se
8 ním později účtovalo, jako se účtovalo s Ma
ďary a s Vídní. Povstání svatodušní překvapilo
trochu, ale nikoho nezalekio, leda některé staré
pány strany národní“.

Masaryk, jak na prvý pohled zjevno, do
pouští se anachronismo. Pozdější slabost české
věci a neúčtování s ní potahuje na r. 1848 a
interpretuje, že by byly překazily koncese
Iošprucké i kdyby nebylo bývalo revolučního
radikalismu. Z4tím však ono pozdější neúčto
vání s českými právy jest jen rubem skuteč
nosti, že 8e účtovalo s Maďary, kteří těšili se
již před tím vlastní zemské ústavě, a že se
účtovalo s Vídní, protože tam bylo sídlo
vlády a panovníka,

Jest zajisté velmi nepragmatické, když
Masaryk sahá po událostech po roce 1848,
aby jimi odůvodnil svůj eubjektivný názor, že
pražské povstání vlastně koncesí Inšprackých
nepřekazilo. Nuže, co je tedy překazilo? Beze
všeho hledaného filosofování jest potřebí se po
dívati na situaci, jaká skatečně byla: absolu
tism, jehož vídeňským rozkazem a příkladem
všechno posavad se řídilo, pojednou jest
v koncích, ve Vídni vláda podléhá živlům
revolučním, Vídeň jest bez hlavy, dvůr odebral
se do Inšpruka a jest v očividné tísm. Ta
přichází Rieger, jemuž císař ochotně povoluje,
aby aspoň v Čechách byly poměry pevny. Na
to vzbouří se branným odporem 1 Prahu — a
to jest dostatečným důvodem odvolání. Ba,
onen mimořádný stav byl naší samostatnosti
mnohem příznivější, než li doba Hohenwartova
a faudamentálek. (Pokračování.)

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 6. května.

(Profesora dra. Jana Kryštůfka „Dějiny nové
doby.“ — Potřeba komunálního programu obce
král. Ml. města Prahy. — Ke stávající situaci, aby

nikdo nehasil, koho nepálí.)

Mezi nejvýznačnější české historiky pří
tomvé doby, jejichž jméno a význam z veřej

„Sebere se, zavře se.“ Že se někdy něco při
tom šustne všelíjakého, jako onehdy, inu..
Ale raději povězme si to! — Pan Válek vy
batolil ee z hospody od „zlatého slnoce.“ Pod
ramenem ovůj kožený portefenille, pomaloučku
šlapal kolem domů. Bylo mu tak pěkně; vylízl
si svoje dvě a dneska bylo jako křen. PA,
pan Válek cítíl ještě teď, jak to fičí nosem.
„To je přece jenom gusgto, když to tak šimrá
v nose“ liboval si, přemýšleje, jak to přijde,
že v takové dírce je tak výborné pivko.

Sotva ale sklonil hlavu k přemýšlení, najednou div ho někdo neporazil. Podívá se a
vřed sebou vidí skvostný přímo exemplář
fechtujícího vlastence. Mžikem byly všecky
myšlénky na pivo ty tam.

„Hej! počkat!“ Křikl na cblapíka, který
uháněl přes alici do druhého domu.

„Ráčejí si přát, milostpane?“ obrátil se
tento s poníženým úsměvem.

Tento obrat překvapil pana Válka.
„Hm, tento, co tu děláte ?“
„I prosím, milostpane, tak po nějaké té

almužničce.“
„Půjdete se mnou“
„To snud ráčejí Špásovat ?“
„Což nevidíte, kdo jsem ?*
„Prosím nel“
„Jsem strážník.“
„Hehe, to by mobl každý říct; kde

mají šavli ?“
Pan Válek. sáhl si po boku. Šavle opravda

neměl. „Eb, co šavli, nešavli, skrátka půjdete
se mnou a basta“

„Až badou mít šavli, ano, jinak nel“
Zatím shromáždilo se kolem plno diváků, kteří
resolutníma fechtýři se smáli na celé kolo.
Jeho patrně to také bavilo Pan Válek ohlíšel
se chvíli kolem 8 pak náhle se rozhodl.

„Počkejte tady“
„Když si to přejou, proč ne!“ ujistil ho

nosti odstoupením jejich osob z různých sku
šebních komisí nezmizí, náleží jub. profesor
českého gymnasia badějovického dr. JanKry
štůfek, bratr kanovníka kapitaly u Všechsvatých
a professora bohosloví na české universitě
v Praze dra Františka Kryštůfka.

Profesor.dr. Jan Kryštůfek, muž vysoce

vzdělaný, povaha ga a důsledná, nepachticí8e pomocí rozmanité elašbovolnosti po včeli
jukých výhodách, muž nezaslepený hříchem
marnivé ctižádostivostí, ujal se po předchozí
zdárné historické práci, již byl vtělil v řadu
důležitých a na slovo braných historických
statí, ještě v Budějovicích před desíti lety
sepisování „Dějin nové doby“, v očmž nyní
v Praze s největším úspěchem pilně pokračuje.

Profesor dr. Jan Kryštůfek, stoje ve věko
68 let jako zralý, života znalý muž, širokého
vědeckého rozhledu, pracuje na tomto svém
epochálním díle se vzácnou u nás znalostí
věcí a 8 nejplnějším vědomím a pochopením,
že historie nemá býti služkoa ani osob ani
stran, ale že má býti učitelkoa pro badoacnost.
Proto nečpí dílo Kryštůfkovo nikde omamaojící
vůní pourpuri, ale když jest již někde zápalné
oběti potřebu,užívá vážený antor k nezbytnémo
podkařování jalovce, což českému čtenáři ob
zvláště se zamlouvá a jde k duhu.

Za přítomných neutěšených, osobními
zájmy zastíněných vědeckých poměrů u nás
vůbec a v obora dějepisném zvláště, jest na
jisté straně patrnou snaha, význam díla Kry
štůfkova rmeašiti uebo dokonce zoeplatniti
„pštrosí taktikou“. Jisté kruhy, jež by práci
Kryštůfkovu měly vlastně podporovati, ve
řejnost ua ni pilně upozorňovati, staví se jednak
— ke vlastní své necti — jakoby o ní vůbec
ani nevědůly,anebo mluví oní stračně, jakoo
nějaké hračce všelijakého historického diur
nisty.

Toho netřeba dokazovati, že česká inteli
gence jadrných, obsažných dějin nové doby
především potřebuje, aby z nich další své po
litické, národoí a hospodářské cíle mohla
správně vyvozovati. Prof. dr. Kryštůfek se
psáuí díla takového bez ohbledo Da své osobní
zájmy a prost všechněch ambicí, jež tu a tam
mohly by býti někomu svůdcem zvláště při
psaní historie doby nové, doby ještě čerstvé,
jejíž posuzování vyžaduje obzvláštní lásky ku
pravdě platné celé obecnosti, se ujal a dovedl
je přese všechnu zmíněnou „pštrosí taktiku“
většiny české historické obce již k dílu pá
téma, jehož první dva sešity právě nákladem
p. VáclavaKotrby, majitele cyrillo- methodějské
koihtiskárny v Praze, vyšly.

První čtyři díly vydalo pražské univer
sitoí knihkupectví firmy Bursík a Kohout
v Praze.

První díl Kryštůfkových „Dějin nové
doby“ čítá v lexikonovém formátě 460 stran.
Prof. dr. Jan Kryštůfek začíná v něm dějiny
nové doby návratem královského roda bonr
bonského do Francie a kongresem vídeňským.
V prvním tomto díla vykládá hlavně dějiny
západoevropské do emrti francouzského krále
Ludvíka XVIII.———————
za smíchu přítomných vyzvaný a usedl si na
patník

„Úlověče, utečte“ vykřikl na něho někdo.
Obrátil se zvolna a odplivouv si, řekl: „Že
melou. Dají mně na nocleh?“

Zu chvíli přiběhl pao Válek celý udý
chaný se šavlí? Uviděv kliduě sedícího deli
kventa, byl překvapen. Myslil, že jistě utekl.
Ačkoliv chystal se na důkladný rámus, teď
obrátil se jen poloblasem: „Tak teď jděte !*

„No — tak si to nechám líbit,“ usmál se
zatčený, „člověk se nemasí aspoň stydět za
průvod.“

Syčáka zavřeli ua dva dny a pak měl
býti poslán postrkem do rodné obce. Nebyl,
jak se ukázalo. z daleka. Proto na doprovod
dán mu pan Valek. Za vazby skamarádili se
trochu spolu, takše cestou šli spíše jako dva
známí než jako hnauec u průvodce. Ba pan
Válek oeopovrhl ani, když mo nabídl šapák
skleničku „dobré.“ Přijal ji ochotně, neboť
posilniti se nikdy neškodí.

Za stálého vypravování dostali se až na
určené misto. Když měli přijítí k vesnici, ob
rátil se najednou Šupák k panu Válkovi a po
vídá:

„Poslouchají, něco bych jim rád řekl“
„Co pak?“
„Vědí, ještě jsem jim to nepověděl.“
„No tak!"
„Starosta je můj bratranec, «to vědí, jak

by ho to potěšilo, kdyby najednou viděl, jak

mno vlečoupře ves. Byla by to pro aějhrozná ostuda.“
„Tak 007“ ptal se pan Válek.
„Vědí, jdou tam sám, já půjda do val

drahou stranou a u něho ae jako namátkou
sejdeme. Bude jim za to moc vděčen a nebude
také na něco koukat. Něco am zub a do hrdla
už aeženo.“

„den jestli“



Drahý díl Kryštáfkových „Dějin nové
doby“ čítá 475 stran a pojednává o dějinách
roských od r. 1812—1825, o dějinách rakou
ských v Jetech 1814—1846, lterážto partie
Kryštůfkovy historie jest skvělým kusem hi
storické práce o dějinách babsburského sou
státí sa panování císaře a krále Františka L
a jest v naší literatuře dílem svého drahu jo
diným. Dále ve drohém díla obírá 6e dějinami
Pruska, německého spolku a životem ve střed
nich a drobných státech německých. Potom
líčí dějiny turecké, historii Italie, Anglie a
Francie, konče výkladem vznika samostatnosti
belgické.

Třetí díl, čítající 489 stran, obírá ve dě
Jibami Raska a Polska od r. 1625 do r. 1886,

dějinamiŠpanělska, další historií francouzekou,dějinsmi Německaa Italie.
Čtvrtý díl zaujímá 582 stran a pojednává

o francousské republice z r. 1848 až do stát
ního převratu a obnovení císařetví franconz
ského. Další puk tři čtvrtiny dílu tohoto vě
novány jsou vypsání cové historie Rakouska.
Jako vylíčení doby předbřeznové v Rakousku,
jež obsaženo jest ve II. dílu, jest vzácným
kusem domácí historie, tak tato partie jest
skvělým dílem o r. 1848 a počátku nové doby
v soustátíhabsburskéma stojí vpopředívšeho,
co o r. 1848 bylo v české literatuře a z če
ského stanoviska doposud napsáno. *

Partie tato jest skvostnou a svého druhu
jedinou monografií politického probuzení če
ského národa a sluší na ni veškerou českou
inteligenci co nejdůtklivěji upozorniti 8 po
dotknatím, že prof. Kryštůfek v ní v pátém

dílapokračaje.kavý čtenář se asi pozastavuje nad
tím, jakou novina zde sdělujeme, že mu totiš
vypravujeme o existenci znamenitého histori
ckého díla nové doby, po němž se u nás
všeobecně dávno již touží, na něž se již dávno
čeká! Ano, takové jsou naše české poměry|
Kolik péče a pozornosti věuuje se u nás zprá
vám nejpodřízenějšího, zbytečného rázu a pří
slušného sdělení o užitečné, důležité a vyni
kající historické knize obecenstvu našemu se
nedostává.

Jinde by byl spisovatel spisu, jakým jsou
Kryštůfkovy „Dějiny nové doby“, posazen
jako zkošený, osvědčený, dlouholetý učitel na
středních školách, mezi profesory, jimž jsou
svěřeny výchova a výcvik učitelského dorostu
pro naše středníškoly.Avšaku nás sevohledu
tomto jednalo v poslední době způsobem, na
který nevyhnutelně řeč ještě přijde, jakmile se
příslušný pořádek v našem veřejném ústrojí
začne zaváděti. Soudíce podle vážného smýšlení
dospívající generace, jejíž povaha nespokojí se
8 rozmanitými diktáty osob nebo koterii, není
do toho daleko.

Vykládajíče o vynikajícím, všemi moder
ními vlastnostmivystrojeném díle Kryštůfkově,
nemůžeme při tom exkarrovati v poznamená
vání různých potřeb, pravd a přání a omezujeme
se pouze na příslušné upozornění na dílo to,
přes něž ae z jistých stran přecházelo a do
posud přechází do velké míry nehodně k den
nímu pořádku. .

„Dovolejí, oklamal jsem jich až? Prosím,
u mne co muž, to slovo! Nemoh' jsem jiw
ntéci hned v městě, když si šli pro šavli, ne
mohl jsem jim fouknoat teď? Tak viděj!“
stavěl se šupák. „Pomyslejí, starosta, to vědí,
co to platí na venka.“

„No víte, tak já vás nechám, ale ať tam
přijdete“

Zač mne muj?“
Pan Válek po nějakém ptaní dostal se

k starostovi. Nalezl ho doma vysvlečeného a
pokořujícího. Představil se mu jako průvodce
bnance a žádal za potvrzení.

„A kde ho máte?“ otázal se starosta.
„Prosím, pane starosto, řekl, že přijde

sám, jste prý jeho bratrancem a dělal by
vám prý ostudu.“

„Bo4e?“ rozkřikl se starosta, „ten lamp
řekl, že jsem jeho bratrancem ?“

„No ano! Ostatně.. .“
„Ostatně vám pověsil na nos bulíka. Je

to prahypálení darebák.“„Možná, že přijde“, podotkl pan Válek.
sNo — to se načekáte! To vyvedl ož

jednoa|“
Pan Válek zůstal jako dřevěný. „Že by

do něho . . .“ zaklel „u já teď šlapu nadarmo.
Přijít mi ale takhle ještě jednou do raky“

„No víte, nezlobte s8e“, masil se smáti
starosta, vida rozzuřeného pana Válka, „tím ho
nazpátek nepřivoláte. Já vám to sice potvrdím,
ale jen tak z dobré vůle a dejte si podruhé

pozor!“
Všecka chuť na něco na zob a do krku

pana Válka opustila. Byl rád, jen když dostal
svoje potvrzení. Ačkoliv s tím mlčel jako
s teplou buchtou, rozneslo se to přece a od
té doby má věčný kříž s kluky.

Půjde asi s tím starostovým bratrancem
až do hrobu...

Když ei mladočebká většína sbora obec
ních starších král. bl. města Prahy za prima
tora zvolila Staročecba p. dra. V). Srba, oče
kávalo se, že co nejdříve bude tato volba
odůvodněna vydáním dávno žádoucího obec
ního čili komunálního programu města Prahy.

Otázka připojení předměstí, úprava pří
slušné kanalisuce, zavedení pitné vody, jssný
program tupu asanace, stanovisko oproti
zavilým škůdcům pověsti Praby, opatření po
třebného rozsahu nemocnic a lázrí pro lid,
účelná restaurace- staroměstské radnice, úprava
chudinské otázky na základě spojení s před
městími, nové době vhodné -volební řády do
správy obce, zaleanění okolí Prahy, sesplavnění

Itavy, aby holešovický přístav dále nebyl
úrokem svého nákladu ročně přes 100.000 K
stojící zbytečnosti, moderní duch ve správě
elektrické tramwaye, dejme tomu také nahra
žení již 13 let acházejících soch na Karlově
mostě, odstranění spáleniště bývalého Odkol
kova mlýaa atd. atd. volají o své dokooánía
slavné representaci pražské obce nade všechna
pochybnost přísluší povinnost, aby své stano
visko, své cíle a své programy v těchto
otázkách vyložila, aby je a veřejností sdělila,
aby přibližně náklady s tím spojené vypočtla,
aby vyřízení jejich v jakési určité pořadí se
stavila.

Když byly dlouholeté strannické zápasy o
konšelská křeslu na staroměstské radnici vol
bou nynějšího starosty odušeny, daloee s bez
pečností očekávati, že veškerá péče otoů města
věnována bude jeho žádoncímu rozkvětu a
upravení jeho hospodářství.

Avšak čas utíká, nastávající léto jako sen
prchne a v palčivých pražských otázkách ne
stane se za společného souhlasu na etaroměst
ské radnici patrně zase obvyklé nic, co zatím
předměstí cvalem rostou a dále bez ohledu
na Prahu se rozvíjejí. Zdá se, že pro Prahu
jest opětně jeden rok ztracen — —
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Rozmanité chyby, různá přehlédnutí a
nedopatření, jež se dnes katolické straně a
jejím stoupencům z různých stran vyčítají a
předhazují, aluší všem, kdo ve vřavě té přímo
osobně zúčastnění nejsou, bráti s mužným
klidem. Třeba totiž povážiti, že se při tom
všem jedná pouze o pomíjející osoby. Chyby
a nedopatření vyskytují se ve všech společen
ských vrstvách a stranách a pak li širší ve
řejnost jest přísnější a bezohlednější v jejich
posazování na osobách náležejících straně ka
tolické, přičítáme tuto nedůtklivost a podráž

děnost ve prospěch věci katolické.Z ruchu a vřavy, která z celé řady dů
vodů a příčin dnes ve vlastech našich bouří,
sluší bezpečně a právem souditi, jak celá naše
veřejnost nerada právě na věci katolické
neslušící jí úhonu nese. To jest vlastně nanej
výš potěšiteloým zjevem pro věc katolickou,
že se její čistotě, blahovolnosti, velikosti a
úkolům s takovou pozorností vstříc přichází!
Jako ve všem u nás, tak i v této záležitosti
tu a tam nezachovává se sice míra, aplatňuje
se zlozvyk „prašť nebo uhoď,“ jenom když se
mlátí, avšak konec konců bude ten, že z těchto
zlých zkoušek vyjdou katolická věc, katolické
zásady a katolické instituce silnější, nož-li
byly v dosném vzduchu, kterýž dnešní doba
rozhání.

Jak dnes vidíme, každý toužil, aby kato
lický primcip byl u nás co nejryzejší a proto
jenom nastal dnešní povyk, když jest možno
to a ono některým osobám vytýkati. Před tím,
co se dnes ve veřejnosti mluví, neslaší si uši
zacpávati, neslaší to nevrle odmítati, avšak
katolické věci v badoncau jenom prospěje, když
se důvodné i nedůvodné výtky, jež se dnes
proti ní staví, pečlivě sestaví, každé ve svou
zvláštní rabriku.

Důvodné proto, aby příště všecliny povc
lané k tomu osoby pečlivě dbaly, aby se pří
činy k těmto důvodným výtkám opakovati
nemohly. Nedůvodné proto, aby v čas bylo pů
sobeno, aby nikdy nenadešla příležitost, aby
se k bezdůvodným útokům mlčeti musilo.

Kobo se dnešní bouře proti katolické
straně přímo osobně netýká, ten může zcela
pokojně čekati, že se bonře ta, dříve či po
zději, přežene a že potom nadejte pro každého,
proti němaž daes nebylo žádných oprávněných
nebo podstatných výtek, doba lepší.

Bouře stávající nebude žádnou škodou
pro katolickou věc, která nutně a nevyhnu
telně potřebovala a nás jisté míry obrození,
k němuž se ostatně již dávno pracovalo apra
cuje v katolioké straně samotné. Dnešní poměry

jsou tedy vlastně preepěchom pro ni, neboťjest docela dobře, když nastala doba, aby se
řeklo, co má býti jinačí. Ze souhrnu toho
vznikne nová cesta, kteroaž se bude katolická
věc napotom klidně bráti dále v před.

Je toho sice velice mnoho najednou, co
se dnes na denní pořádek dostává, ale je to
lepší, že je to najednou, než-li kdyby to při

cházelo po kusech. Konstatovati se musí, še
v české veřejnosti ku podivu skvěle osvědčuje
se smysl pro spravedlivost voceňování a rog
lišování jednotlivců aže aferami poslednídoby
duchovenstvo jako celek velice sískalo právě tím,
že jenom jednotlivci jsou potabování kzodpo
vídání za své nepříslušné skutky nebo k vy
světlení svého jednání. Koho zrovna nic nepálí,
cisí epor nehas!

Obrana.
Z aféry olemencké bere ci „Čas“

listy spřízněné podnět k hesla „Pryč odŘíma".
Jaou to dobrotiskal Skoda,že dosud nevynalesl
Masaryk novou určitou formu křesťanství, aby
věděli čeští katolíci, kam se přece mají
od Říma vrhnouti! A přece až tak dlouho o
všem přemýšlel. Ani „Čas“ neví, kam jinam
bychom se právě měli hoouti. Utéci ze svět
pice do temné noci a blouditi ve tmě bez

ositivního cíle — to by ovšem bylo věcí
ehkomyslnou. Nu, zatím by snad stačilo po

drobiti se obřízce. Realisté by proti tomu nic
nenamítali, protože talmud obsahuje jistě ry
zejší a pokrokovější oauku než katolický ka
techismus. Soudíme tak aspoň z toho, že rea
listé posad proti talmudu nic nenamítají,
ačkoli naši víru na pokoji nenechávají. A židé
jsou přece velice hodní lidé. Tahle poslanec
Březnovský v parlamentě prozradil, že čtyři
sta židovských obchodníků v Novém Městě
v Praze se hlásí k národnosti německé, ač
pocházejí z českých obcí. Podobně je tomu
ovšem i jinde. A těmto lidem udělili realisté
generální pardon. Z toho je vidět, jak by
naše dobrá pověst byla šetřena, kdybychom
přistoupili od Říma k náboženské obci ži
dovské. Zatím by snad Masaryk přece nějak
z Luthera, Bezy, Zwingliho a jiných reformá
torů sestavil nějakou nauku ještě pokrokovější
a mohli bychom směle sáhnouti po kameni
moudrosti nejlepší. Přistoupili bychom k ně
meckému spolku Gustava Adolfa. A až bychom
spolu 8 našimi evangelíky hojnost peněz do
říše posílali, pak by nám lehce odpastili ně
jakou tu věroučnou odchylku. Co na tom, že
by se slovo Boží jinak vykládalo u nás a jinak
v Německu? K vůli většímu sbratření a za
odměnu vašich peněžních slažeb by nám pak
Němci poslali do Čech uějakého falckraběte,
který by se ještě víc přičinil, aby mezi Němci
a Čechy byl — pokoj. Připomínáme pouze, že
by Masaryk nesměl do svého učení pojati
zcela odmítavé Lutherovo stanovisko proti
židům. Pak by si ublížil na reputaci značně

Vzácná logika! „Katolíci, vzdejte se svých
ideí, vzdejte se své věky utvrzené nauky
proto, že jeden váš člen těchto ideí neplní;
vzdejte se ideála k vůli osoběl“ Tak se na
nás křičí se strany našich přitelíčků. To jest
tak logické, jako by někdo volal: „Vzdejte se,
Čechové, svých národních práv, hoďte otázku
národnostní přes palabu, protože právě vaši
poslanci nestojí za nic, protože sami vlaste
neckého docha nejeví; k vůli osobám boďte
ideál vlastenectví do starého harabordí !“ Ro
zumný katolík ovšem dovede dobře rozezná
vati a usměje se zbrklým nápadům našich
protivníků. Že zvláště z kašpárkování Machara,
který chce avon postavičkou za každou cenu
všude uplatniti, nikoho hlava boleti nemusí,
netřeba ani zvlášť dokládati.

Politický přehled,
V poslanecké sněmovně dne 1. května při

kázán návch o vypovězení obchodní smlouvy se
Srbskem výboru národohospodářskému. Po vyko
nané volbě do kvotové deputace jednáno o pilném
návrhu posl. dra. Stránského v sáležitosti knížete
arcibiskupa dra. Kohna. O věci té pokračováno
i ve schůzi dne 5. května a přece ještě nedošlo
k žádnému rozhodnutí, ježto sněmovna pro slabou
účast byla neschopna k usnášení. A zase zvlášť
mladočeské stoly sněmovní skvěly se prázdnotou,
ač na nedávné scbůzi mladočeských důvěrníků
v Praze bylo usneseno, že nutno, aby poslanci
nacházeli se vždy na svých místech. Dokazují
páni stále, že politika jejich jeví se jen ve slovech,
ale ne ve skutcích. Také právě zasedající tři vý
bory sněmovní pro malou účast byly neschopny
usnášeti se. Zde je už třeba, aby voličové pilně
bděli nad konáním povinností svých zástupců a
rázně proti nedbalým vystoupili.

Agrárníci čeští považují předlohy vyrovnací
za otázky hospodářské a vyhoví-li se požadavkům
jejich, budou hlasovati pro vyrovnání i celní tarif.

Dnem 1. května nastal v Ubrách stav bez
zákonný, což značí, že státní správa nemá
žádného ústavního svolení k vybírání daní a dávek,

Tím stavem i

řádné projednání vyrovnacích předloh oddáleno.
Z toho oposiční ruch na venkově se vzmáhá a
v Pešti na ulicích dochází opět k demonstracím.



Sotva král anglický Edvard VII. opustil Řím,
zavítsl tam císař Vilém se svými syny, kdež byl
návštěvou u sv. Otce a krále Viktora Emanuela.
Král Edvard zstím zase byl vítán v Paříži.

Někteří důstojníci francouzští, kteří byli ur
čení vyhnati řeholníky z kláštera, podali žádost za
propuštění z vojska.

Přes zakročení velmocí klid v Macedonii
nenastává. Porta se k opravám nemá. Bulharští
povstalci v noci s 29. na 30. duben pumami
zničili v Soluni dvě banky s ns různých místech
města způsobili přes 50 výbuchů dynamitových.
Mnobo osob bylo zabito i poraněno. Činem tím
chtěli vynutiti rozhodné zakročení velmocí. Tu
rečtí vojáci pak v zuřivosti vrhli se s bodáky do
bulharských domů, ubíjejíce kde koho, ženy i
děti. Tak více než 400 lidí zavražděno, nejvíce
bulbarských Make-lonců.

Z činnosti katol. spolků.
Z Přelouče. Křesť.-sociálníspolek „Svor

nost“ v Přelouči pořádá dne 10. t. m. o půl 4. hod.
odpol. v místnostech «polkových měsíční echůzi, při
níž jednatel promlaví © svépomoci dělnictva.

Z Chrudimě. Zdejší jednota pořádala na
oslava sv. Otce 26. dubnu slavnostní večer. Pozvaný
řečníkvp. Sabnla předneslzde úvabuo poměru Říma
k Čechům, jež byla s pozorným zájmem vyslecbnuta.
Zajímavou cestopisnou črta vdp. arcid kana Mrštíka
přednesl dp. Horák. Mistrným zpěvemi hrou pobavili pří
tomné zvláště slečna Součkova, pp. Siegl a Říbovský.
Průvod obstaral s vyškolenon ratinou dp. Horák.
Nálada byla v skutku slavnostní, ale schůze mohla
býti četnější. Doufáme v napravu.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlocésní. Ustanovenijsou: p.

Antonín Rejzek, farář v Telecí, za faráře do Borové a
Poličky; p. Jos. Elitzer, administr , za faráře v Ranné;
p. Jan Novohradský, neomysta, za kaplana do Rych
nova n. K.; p. Jou. Knies, kaplan, za administratora
v Lomnici n. P.; p. Jos. Profons, kaplan v Čechticfcb,
za koop. do Míčova; p. Fr. Kabánek, kaplan v Rych
nově, za adminu. do Lukavice; p. Jos. Kotyk za du
chovního správce v nemocnici v Pardabicích; p. Váci.
Říba, administrator v Borové, za admin. do Telecí.
Na odpočinek vstoupil p. Frant. Šafránek,děkan
v Lokavici. Zemřeli: p. P. Otm. Kestler, O. Praem.,
převor kanonie Želivské + 18. dubna (naroz. 1844,
prof. 1870, vysv. 1971); p. Ant. Víšo, (V. Valn.) Tě
chonínský farář nu odpoč. $ 30. dubna b. r. (naroz.
1949,vyse. 1876).Uprázdněná místa: Telecí,fara
patron. nábož. matice, od 27. dubna; Lukavice, fara
patron. hrab. Bohuše Kolovrata Krakovského, od 1.
května 1903.

Olomoucké záležitosti, Proti neslýcha
nému voviňování olomouckého p. arcibiskapa ze svá
dění ku porušení zpovědního tajemství obražuje se
napadený církevní hodnostář rozhodným u důstojným
způsobem dne %. t. m. veřejně vydaným oběžníkem
diecésnímu duchovenstva i věřícíma lidu. Nikde
v soudní prakvi není dovoleno uveřejňovatí obsah
žaloby před skončeným vyšetřováním, ale liberální
listy nedbaly této zásady a vzbazají tím v nesoud
nám čtenářstvu domněnku, jakoby žaloba byla již do
kázanou pravdou. Zde děje se p. arcibiskupu zjevná
křivda, takže se zdá, že neběší jistým lidem tak o

ravdu, jako o štvaní proti katolickému biskupu.
ení pochyby, že vyšetřováním zavedeným vyjde na

jevo ona pověstná česká nevraživost, předkterou nás
zeenolý Riegerv závěti evé tak důtklivě varoval.
Čech může býti portýrem, sluhou a kostelníkem, ale
nesmí býti ministrem, generálem a knížetem arci
biskapem. Nesneseme, aby to někdo také někam
dále přivedl, nežli naši otcové před 50 lety. Kdyby
vládl v olomoucké diecési nějaký německý kavalír,
měl by jistě o 50 procent nepřátel méně. Snad jednou
také povzneseme se nad skrčené své názory a dove
deme ceniti člověkadle jeho schopností a pracovitosti.
Odložíme snad přece jednou podlízavou povabu, která
mimovolně přivádí poměry svobodných lidí nedů
stojné. Buďme slušnými bez podlízavosti a opět usna
lými bez závisti. Nebude potřebí pak sensačními
affairami reformovati věci, které se dají zcela příro
zeným způsobem opraviti.

Diecésní Jednota Cyrillská v Krá
levé Hradel koná v úterý, dne 12. května t. r.
o 6. hod. večerní ve spolkové místnosti v Adalbertinu
svou výroční valnou hromada s následujícím progra
mem: 1. Zprávy funkcionářů. 2. Doplňovací volby vý
boru. 3. Volnénávrhy, podané výbora do dvou dnů

řed valnou bromsdou. — Výbor Jednoty činí tímto
, T. členstva uctivé pozvání k valné hromadě se

zdvořilou prosbou za četné účastenství.
Mimořádná schůze měst. zastapi

telstva v Hradel Král. koná se dnes o 5. h.
odpol. v zasedací síni. 1. Předloší se ku schválení
konečná úprava účtu za stavbu obecných a měšťan
ských škol. z. Rozhodne se o prodeji pozemků pev
nostních. 3, Zadá se vybírání dávky z piva,vína a
lihovin ne další jeden rok a předloží se ku echválení
pravidla o vybírání dávky z vína a líhovin.

Měst. Klieperove divadlo v Hradel
Králové. V sobota dne 9. května 1903 sehraje
Jednota divadel. ochotníků „Klicpera“ v Hradci Krá
lové ve prospěch stavby nové těloovičny „Sokola“ Krá
lovéhradeckého divadelní představení: Komedie lásky.
Veselohra o 1 jednání. Napsal M. V. Karňajev. Z raš
tiny přeložil Jiří Ščerbinský. — Regissenr: K. Paul.

Na to: Lapený samsónek. Fraška o 1 dějství. Napaal
Fr. X. Svoboda. Regiseur: Jos. Růšička. Začátek ur
čitě o půl 8. bod. Koneco 10. hod.

Divadle v Borromnem. 3. květnasehráli
chovanci a plným szdarem za rošie Václava Vodáka
„Maloměstské diplomaty,“ svižnou veselobru Štolbovu.

Ze Všeodborového sdružení křesť.
dělmletva. Sobůse užšího výbora v Hradci Král.
dne 2. krětna. Přítomní: Urban, Jenšovský, Pochmon,
Luštinec, Lábus, Polák. Podpory nemocenskéuděleny:
O. Hardálkoví (21 dní scrophulosa) 18 K, A. Čepel
kovi (13. dní zánět ledvin) 7-48 K, oba z Úpice.Fr.
Vrlovi v Praze 5 dní (dodatečně) zánět lůžka nehto:
vého) 5:70 K. M. Svobodové (7 dní rhenmatismas) 8
K, J. Stankovi (9 dní zápal trabic) 7:70 K, oba v Sa
šicí. V. Horáčkovi v Cbolticích (7 dní nemoc hrtanu)
6 K. Fr. Daškovi Ústí n. O. (7 dní chřípke) 8 K.
Podpora v nezaměstnanosti: Jos. Baknsovi v Lange
nau 4 K. Příjatí členové: J. Vacek v Dol. Beřkovicích
I., B Kuba v Jablonci II.; Nocar Jar I., Hartych Rad.
I, Šipal A. L = Hradce Král.; Židlický Jos. II,
Provazatková A. II., oba z Kostelce n. 0 Rybka K
III., Vilímovský III., Rath K. II, Rybková M. Ni.
z Kutné Hory. — Ze spolku vyloučen Mikoláš Kon
kal s Parníku

Výpovědní a stěhovací řád pro
Hradee Králové. C. k. místodržitélstvía c. k.
vrchní zemský soud pro království České dohodnuvše
se nstanovují na základě čl. XI. čís. 1.zákona se
dne 1. srpna 1896, čís. 113 říš. zák. pro král. věnné
město Hradec Králové tento výpovědní a stěhovací
řád: 8 1. Ohledně předmětů nájmu eroční činší vyšší
než-li 240 K platí čtvrtletní výpověď a tyto lhůty a
sice: Jhůta únorová od 1. února do 30. dabna; lhůta
květnová od 1. května do 31. července; lhůta srpnová
od 1. srpna do 31. října; Ibůta listopadová od 1.
listopadu do 31. ledna. V každé z těchto lhůt budiš
dána výpověď smlouvy nájemní v prvních osmi dnech,
totiž od 1. aš včetně do 8. Placení nájemného ve
lhůtách měsíčních při tekovýchto předmětech nájmu
nazbavuje povinnosti, aby dána byla výpověď čtvrt
letní, —$ z. Při předmětech nájemných « roční činší
240 K neb méně stanoví se výpověď měsíční a lze ji
dáti jen v prvních třech dnech každého měsíce ka
lendářoího. — $8. Při předmětech nájemných se smlu
veným jednoměsíčním trváním nájmu (nájmy měsíční)
budiž dána výpověď nejméně osm dní před uplynutím
doby nájemní. Při nájmech dle úmlavy kratších, ze
jména též při nájmech týdenních, dlužno dáti výpověď
alespoňtří dny předuplynutímdoby nájemní.—$ 4.

S vyklizením jest počíti při předmětech nájemnýcha činží vyšší nežli 240K prvého dne po uplynutí
lhůty, tudíž 2. února, 2. května, 2. srpna a *. listo
pada a dlužno je dokončiti dne následajícího. Při
nájmech s činží nejvýše 240 K budiž počato s vy
klizením předmětu nejatého 1. dne měsíce kalendář
ního, jenž po výpovědí následuje « nutno je dokončiti
ještě téhož dne. Vyklizení při nájmech měefčních etaniž
se nejpozději do hodiny polední onobo dne, jenž ná
sleduje po posledním dnu doby nájemní. Při nájmech
kratších staniž se vyklizení nejpozději do hodiny po
lední posledního dne nájmu. — $ 5. Připadl-li by
poslední den určený v $ 4. k úplnému vyklizení na
neděli neb zasvěcený svátek, prodlažuje se lhůta
k úplnéma vyklizení ustanovená až do hodiny polední
příštího dne všedního. — $6. Nastapajícímu nájemci
budiž přenechána polovice najatých místností k uložení
části jeho svršků a to při předmětech nájemných
s činží vyšší 240 korun prvního dne k vyklizení
určeného počínajíc od 2. hodiny odpolední a při náj
mech ostatních v den k úplnému vyklizení ustanovený
od 9. hodinydopolední.—$7. Nestalo-lise vyklizení
předmětu najatého ve lhůtách shora uvedených, může
se šádati u sonda za vyklizení nucené ato ihned po
uplynutí určené lhůty. To platí také tehda, nebylo-li
nastupojícímu nájemci přenecbáno místo v $ 6. určené
k uložení části jeho svršků. — $ 8. Jakmile byla
smlours nájemní vypovězena, jest nájemce až do
opětného pronajmatí (pokud se týče až, do projití
smlouvy) povinen dovoliti, aby si ti, kdož najmouti
hodlají, předmět nájmu za přítomnosti pronajímatele
neb jeho zástupce směli každodenně mezi 11. a 12.
hodinou dopolední prohlédnouti. Při prohlédnutí tom
budiž sobě počínáno se všemožnou šetrností k nájemci
a nechť děje se jen potud, pokud jest toho třeba, aby
najímající nabyl vědomostí o povaze předmětu nájmu.
— 8 9. Ustanovení předchozí platí nejen o bytech,
nýbrži o nájmu krámů, skladišť, sklepů, půd, chlévů,
a příslušenství domu vůbec. — $ 10. Pokud nebylo
ani emleuvou ani tímto řádem výpovědním a stěho
vacím něco jiného ustanoveno, platí všeobecné před
pisy zákonné. — $ 11. Tento řád výpovědní a stěho
vací počne působiti po 80ti dnech po jeho vyhlášení
v zákonníku zemském a tímto dnem pozbývají plat
nosti veškeré obyčeje, ješ posud v příčině té v Hradci
Králové se zachovávaly. — Řád tento vyhlášen byl
c. k. místodržitelstvím dne 15. dubna 1908.

Zálošna v Hradel Králové. Výkoszs
měsíc duben 1903. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,490.581-50, vloženo během měsíce K 126.171'21, vy
bráno K 137.988-57 K, stav koncem měsíce K 1,478.664*14,
Stav půjček počátkem měsíce K 1,317.667-53, půjčeno
během měsíce K 138.283, splaceno K 149.819-39, stav
koncem měsíce K 1,206.681-14. Počet účtů 2.290, re
servní fondy K 112.801'08, závodní podíly K 58.207'49,
pokladní obrat K 717.600'25.

Místní výstavní odber Královéhra
decký usnesl se ve chůzi své dne 23. dubna, aby
hradecký den na výstavě hořické byl due 2. srpna.
Nemile všade dojalo, še právě v týž den pořádají
studající z okolí Hradce Král. slavnost na Chlumu.

Z průmyslové pokračovací školy
v Hradei Král. Školní rok zakončenobvyklým
způsobem v neděli 26. dubna. Na škole působilo 16
učitelů. Žáků zapsáno celkem 352. Dle rodiště bylo
s Hradce Král. 26 žáků, « okresu královébradeckého
139, s ostatních Čech 91, s jiných zemí 6. Dle ná
boženství bylo 241 žáků náboženství katolického a
11 evangelíků. Čechů bylo 251, Němec 1. Návštěva
školy o třech třídách, s nichš kašdá měla tři oddě

lení, byla oslkem. velmi sřašná, rorněů i h byl:
po většině dobrý. pooopěeh by

Ponor ea psy. Denomistrjest sde v Hradci.
jié jsko doma; není dne, by se ma nepodařilochytit
do pytle několik psů beze snámek. Není však také bes
nesnází a bolestí tento zastance pořádku. Často se
ma otisknou do raky ostré saby psovy scbytí-li psa,
náledejícího některému důstojníkovi, seběbnou 00 naň.
vojínové a pas mu vyrvou. Majitelé psů měli by proto
náležitě dbáti nařízení obecních, aby sami újetření
byli různých nepříjemností.

Roháč velký, ptákvodaí (sameček),který
ozdoben jest na, blavě dvěma růžky a kolem krku
obojkem s' peří, sastřelen p. Al. Šsjvlem v Blešně nad
Orlicí dne 26. dabna © Pták tem zdešuje se pouse na
velkých rybnících a jest u nás vzácností. "

Osobaí. Doe 7. t. m. slavil vdp. Tomáš.
Střebský, čestný kanovník, bísk. vikář s děkan v Mi
kulovicích své 7Dleté narozeniny. Duchovonetvo české
vděčně vzpomíná obětavosti a ochoty toboto' pra
covníkaneunavného,jenšpocelgadobusvéhokněžství,
svláště ale nyní jako předseda zemské jednoty kat. du
cbovenstva nezištně bojaje sa práva kněší a zloplení
poměrů našich. Vědouce, de pan kanovník i déle dle.
sil svých « námi v prvních řadách kráčeti bude, do
volujeme si v den 70tých nerozenin jemu přáti ještě.
mnohá léta!

Z Dobřemle. Na uctění památky dr. Frant.
Lad. Riegra pojmenovalo obecní zastapiteletvo nově
vysázanou aleji třešňovoa alejí Riegrovou. Následajme
boi v jeho dobrých vlastnostech a skutcích.

Východočeská výstava v Pardubi
cích 1903. Návštěvníci výstavy „této se všech
stran království a markrabství i £ ciziny budou míti
velice výhodné železniční spojení © Pordabicemi. Vý
stavní výbor pečujeo to, aby směrem ke Kolínu, k Něm.
Brodu a k Josefova byly vypraveny zvláštní vlaky

11. hod. večerní. — K této výstavní alavnosti roz
fétnou webrzy po vlastech i po cizině pozvání v po
době plakátů nevšední ceny umělecké, pocházející od
výtečného plakatisty českého Žopanekého.

Výstava českého severovýchodu
v Hořicích. Zárody jednot divadelních ochotníků
nabudou, jak již nyní jisto, anačných rosměrů; jsou
přiblášeny jednoty z těchto měst: z Bělobradu, Dvora
Král.. Hradce Král., Miletína, Nechanic, Rychnova n.
K., Vojic, Vysokého Veselí a Hořic. Účastenatví přislí
bily ještě jiné jednoty— Výstavní plakáty dle návrhu
mistra A. Machy budou se co nejdříve rozovýlati. —
Inserty pro katalog výstavní aaslány býti manf vý
stavní kanceláři do 20. května.

Ze berka. Pórecké sdražení v Žam
berku uspořádalo ve středu v pašijovém týdnu du
chovní koncert Drořákovo „Stabat Mater“ tak úchvatně,
že jest se jen diviti, jak mošno na venkově tolik vý
tečných. sil ahromážditi a v tak krátkém čase vycvi
čití, Náleží tu všechna zásluha výtečnéma snalci
hudby a zpěvu komisaři při c. k. hejtmanství panu
Froldovi, jemaž pod rukou zvláště varhany mluví tak
dojemně. Výtečně nacvičené sbory 8 talentovaní
pěvci solových zpěvů rozechvěli dašemi poslacbačstva,
ješ z daleka se do Kyšpereckého chrámu Páně: čestně
dostavilo. Nejvřelejší dík ct. sdružení .bratrského

amberka!
Z Kyšperka. Konečněi a nás na Kyš

recku zapustilo „Všeodborové sdražení křesťanského
dělnictva“ kořeny. Dne 3. května svolána v Kunčicích
n. Orl. důvěrná scbůse přičiněním dp. Hnbálka, ka
plena Kyšpereckého. O úkolu a potřebě odborovéhu
udražování promlavil v feči 2 hod. třrající p. Urban
z Hradce Králové. Přednáška byla účastníky schůze
pilně sledována, při čemž dáván často souhlas na
jevo; i přítomní rolníci s vývody souhlasili. Po před
nášce se ihned 26 členův přihlásilo a jest naděje, še
ještě celá řada děluictva bude následovat. Posoru
hodno jest, še jest to první křesť.-sociální organisa00
na hejtmanství Žambereckém. Další Činnosti „Zdař
Bůh l“ — V Kyšperku komečně dne 48. dubna došlo
k volbě hlavy obce. Zvolen p. dr. Vepřek, praktický
lékař, za starostu města.

Z Kutné Hery. Ode dne 29. břesnado 7.
dubna konána zde byla 6v. miesie O0. Redemptoristy
z Prahy, P. Bernerdinem Čákoa, superiorem, P. Frant.
Schrollerem a P. Bohumilem Matějů. Účastenství bylo

řehojné a horlivost veliká. Dojemné byly slavnosti
ka cti Nejav, Svátosti, P. Marie a svatého kříže. Při
této poslední slavnosti posvěcen byl kamenný kříž,
stojící u chrámu Páně sv. Jakuba, za miesionární, pak
ae šlo, poněvadž prostranný chrám arciděkanvký obrom
nému počtu lidí nestačil, průvodem do volechráma av.
Barbory, kde konáno bylo kázání o avatém kříži. Při
té příležitosti poprvé zavzněly nové varhany, právě
dostavěné zdejší firmou J. Tučkem. — Svaté svátosti
přijalo 7500 kajfoniků; velmi četně zúčastnila sei
zdejší intelligence. — Missionáři navětívili též věznici
zdejšího c. k. krajského wonda, měli promlava ku
trestencům, jež pak vyspovídali. — Dojat děkoval při

závěru pobožnosti o Kutnou Hora tolik zasloužilý Éarciděkan monsignor Vorlíček ve jména vděčného lidu
missionářům. — O snase některých lidí, kteří, sna
žíce se av. miseii uškoditi, pořádali zvláštní „tábor
lida“ sa účastenství velmi slabého a rozšiřovali „da
chaplné“ létáky, se nerozšiřajeme; podotýkáme jen,
še soudní lidé, kteří výplod ducha pisatelů létáků
těch četli, odbyli tento jejich lístek, otištěný s Čer
vánků, pohrdlivým úsměvem. Škodili pak pisatelé více
sobě než er. missi.

Zprávy náložemnské. Dievýročnísprávy
Obě. zálošny v Chradimi sa rok 1902 činí: půjčky smě
nečné K 2,393.526-84, půjčky hypoteční K 7,016.124*53,

vkladyK 11,530.66146, pojistné ní K 671.899'23,celkový obrat K 20,751.68A 76. lenů bylo 1066. —
V Občanské záložně v Červ. Kostelci £a r. 1902
vloženo K 541.802, vybráno K 469.773-78, půjčeno K
260.126, obrat pokladní K 3,829.681-42, reservní fond

Eden. Členů bylo 2997.— VObčanskézáložněv Úpici sa rok 1902 vloženo K 422.578-17, vybráno
K 814.139-36, půjčeno K 508.990-68, obrat pokladniční

E oetn04, resorvní fond. K 68.408*79.Členůplo 024.



E Morních Štěpanie. V nodělidne 19.
-dabaa t. r. započali tu vdpp. missionáti Otcovés To
-vargčstva Ježíšova P. Antonín Ostrčilík, superior a

'P."Frantidek Vídeňský sv. miesij. Ač počasí bylo ve
lice nepřísnivé, dostavili se osadníci Štěpaničtí v dosti

-četném počtu na uvítání -dpp. misionářů v staro
bylém kostelíku — 600 let stojí — který dopomad
nebyl svědkem »r. misuie. Špstný a »matuý byl za
čátek! Špatný pro velice nepříznivé počasí a smutný:
-lošili jeme prává v neděli I. po velikonoci dne 19.
t. m. k věčnému vdpočinku epolabratra dp. Jaroslava
Hanaše, bývalého kaplana ve Velkých Petrovicích a
Nechanic, který v těžké nezhojitelné nemoci své hledal
útěcho u své atařičké matky ve svém rodišti v Dol
ních Štěpanicích u Jilemnice, ale v kratičkém čase
odpočinku časného povolal Pán mladého a hodného
kněze k odpočinku věčnému Obřady pohřební vykonal
-vsdp.vikář Jan Kahn za aas'stonce místního dp. faráře
a obou avrcbu jmenovaných vdpp. missionářů. V pon
dělí. ač opět bylo velice Špatné počasí, horlivost osad
níků vgrů-tala, tak že v další dny malý kostelíček
Štěpanický četné tz zástupy lidí ani pojati nemohl,
zvláště o II. neděli po velikonoci, kdy ráno společné
přistoupilo na 500 mofů ke stolu Páně, a kdy o velké
mší sv. činila vyznání víry konvertitka Marie Ja
pouškova, evang. a. v. ze Zákontí; odpolednetoho dne
posvěcen slavně vdp. P. Ant. Ostrčilíkom za nesistence
sedi kněží krásný mirsionářeký kříž,dar to věno
vaný vysoce urozoným panem patronem J. O. Janem
brabětem « Harrachu, při kteréžto slavnosti sešlo se
asi na čtyry tisíce lidí, tak že není pamětníka takové
uchůzky lida ve Stěpanicích. Následkem počáteční
nepohody přidali vdpp. otcové mitsionáři ještě dva
dny a zakončili požebuanou tuto práci svoji v úterý
28. m. m. slavným přijímáním školní mládeže, potom
pobožností dušičkovou, při níš posvěcen vdp. eape
riorem nově rozšířený hřbitov, načež po regaiem za
+f osadníky rozlončívše se tklivě ve chrámu Páně
s velice četně shromážděnými osadalky 8 vřelým díků
vzdáváním ode všech zakončili bohamilé dílo avé. Ke
stolu Páně přistoupilo 1736 poenitentů,

Z Těchomíma u Králík. (Pohřebdp.f«
ráře. Antonína Víšy). Dne 30. dubna t. r. zemřel
náhle zalitím krve dp. Antonin Víšo, bývalý farář
Těchonínský, v Mladkově, kde teprv jeden měsíc na

-odpočinku dlel. Narodil se v Bošíně u Chocně dne 2.
istopadu 1849. Studoval gymnasium v Litomyšli a
byl v Hradci Králové dne 10 srpna 1875 nu kněze
vysvěcen. Život jebo byl poměrně krátký, ala za to
plný strastí a utrpení. Přes 20 let byl farářem v chudé
horské osadě Těchonfnské, kde těžce o ten vezdejší
chléb bojoval. Vloni se nachladil na cestě do vzdá
lené školy venkovaké a strativ hlas musil se podrobit
těžké krční operaci. Život mu byl sice na krátký čas
zachován, ale k duchovní správé stal se neschopným
a proto musil na odpočinek. Nezanechal sice žádných

-časných statků, za to ale apomínkaa lásku v erdcích
svých epolubratří a kolaturníků; bylťto bratr upřímný,
kněs zbožný a horlivý, který nezarmontil nikoho.

Mrtvola jeho přenesena bye z Mladkova do Téchonína, kde 4. května t. r. byl slavný pohřeb. Účastenství
bylo veliké, duchovních vešlo se 26, mezi nimi nalézal
se jediný z jeho kolegů dp Václav Havla, farář Pe
čínský. Ostatní snad o úmrtí jeho ani nezvěděli, aneb
nebylo jim lze pro velkou vzdálenost přijetí. Pohřební

-úkosy vykonal vdp. vikář Václav Tejkl, děkan Kyš
perecký. Mile též dojala přítomnost stařičkého vdp.
vibáře Františka Krihla. — Jak oblíben byl zesnulý
u svých kolatarníků, bylo vidět při pohřební řeči,

„kterou měl vikariátní tajemník dp Václav Hlavsa,
a.při níš místy celý kostel plakul. ObecTěchonínská chce
"milovanéma svéma dachovníma eprárci postaviti na
-hrobě jeho pomník. Odpočíň si v pokoji — po boji.

Z Jemšovše. (Požár) Obyvatelé přiťařené
-osady Zalažan budou míti den av. Floriána dlouho
v neblahé paměti — Dne 4. května o půl 10. hod.
-© noci za hrosnébo větro vypukl vo statka p. Vrátila
-oheň, který ve /, hod. rozšířil ne tak, še Best used
lostí s chlévy a stodolami stálo v jednom plameni.
"Vyhořeli pp. Vrátil, Houdek, Hemerka, Benda a Slavík,
tomuto shořel nejen statek, ale i chalupa. Štěstí pře
veliké bylo, že vítr vál v opačnou stranu od ostatní

-části vesnice, jinak bylabyocelá ves padla obni za obět.
Jedenáct sborů hasičských s nesmírnou námahou mělo

roou práci, než oheň ne hořící jif stavení omegen.
čkolik kusů hov. dobytka, prasat a koz zabynulo,

také vosy a všecko hospodářské nářadí a mnoho obilí
ne sýpkách shořelo. Ale to nejemutvější bylo, že i
Jidský šivot zahynul, Babička Slavíková vyběhla sice
ze špýchárku, kde spala, ale zmámena dýmem a stra
chem domnívala se, še tam zanechala malého chlapce,
vnoučka — vběhla tam znova, ale již se nevrátila;

-dýmem se udasila. Vnonuček byl již dříve vyveden.
Neštěstí této velice hodné a zbožné ženy kašdého
moeně dojalo. — Škoda je velmi suačná, pohořelí
„jsou ale prý aspoň částečně pojištění.

Z Jablonce m. J. Obnorasv. missií v Ja
blonci n. Jiz. konati budou od 16. do 34. květnat. r.
-důat. O0. ze řádu av. Dominika, z kterého před 2
„roky tamtéž av. missie konány byly.

Pre českou moemělau. Téměřplnýchtři
cet let soustřeďuje „Česká Beseda“ v Jablonci n. N.
Čechy Jablonecké i vůkolní k epolečné práci a obraně

roti společnému nepříteli nás všech Čechů. Práce
Její byla dosud požebnána edarem. Nepatrný blonček
"Čechů, hlásivších se veřejně k svému jazyku, rostl
rok od roka, tvořily se nové spolky české, menšina
naše sorganisováne, mohutněla, takže nyní čítá přes
-3000 Čechů, nepočítajíc v to Čechy okolní. Úpiného
roskvětu česká menšina jablonecká se však dosud
-nedomohla, což patrno z toho, te Česká veřejnost
sama ví o ní dosti málo. Výbor České Besedy uvášiv
okolnost tuto, shledal, že úplný rozkvět menšiny
zdejší, její soustředění, uplatnění její práce a jejího
výsnamu jest jen tehdy možným, bude-li míti Česká
menšina jablonecká vlastní národní dům. Ač vysta
vění národního domu pro českou menšinu jabloneckou
při nepatrných finančních prostředcích České Besedy
zdejší je věcí veletěškou, přece podvolil se výbor

České Besedy n. N. tomuto úkolu, spoléhaje ovšem
as pomoc české veřejnosti. Vydány dluhopisy nesú

točitelné, splatné dle zvláštního ku každému číslu

připdeného umofovacího plánu a znějící na 10 K.
vydányploky o 100 „cihlách“ po 10 K — „cihla“po 10 hal. VýborBesedy, znaje pochopení, láska a

obětavost české veřejnosti pro menšiny české, prosí
všechny dobré vůle, by dle možnosti baď dlabopisy
neb bloky, buď „cihly“ jednotlivé hojně kupovali,
prodej těchto podporovali a takto k dosažeuí cíle
jejího přispěli.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
V době od 13. do 27. dubna 1903 k účeli tomu
kromě abírek kostelních odvedli: 120 K: p.R. Wůnech
v Náchodě čistý výnos koncertu s 19. dubna 1903;
24 K: p. Karel Dostrašil, c. k. okresní hejtman v Ná
chodě; po 20 K: p. JUDr. Josef Slavík, advokát
v Náchodě a nejmenovaná paní; po 10 K: pí. Terezie
Můllerová, majitelka doma v Žirči n. L., p. Ig. Opa
trný s chotí, cís. kr. vrchní celní oficial v Fraze, p.
Aug. Přikryl, obchodník v Náchodě a Bobumíla Štá
lová s Hronove; po 5 K: p. Antonín Faltu, továrník
v Náchodě, a p. Albert Houštěk, hostinský na Plhová;
4 K p. Fr. Maršík v Č. Čermé a po 2 K: p. Frant.
Mikšíček z Malé Poříče a Ant. Nebyba z Bělovae.
Veškerým dlechetným dárcům projevují se nejvřelejší
díky se enašnou prosbou ka cténé veřejnosti za další
dobrotivé příspěvky, jež se přijímají na děkanství
aneb zasílatí mohou téš poštou přímo na spolek pro

vystavění“ nového chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě.

Beneš Methoděj Kulda.

Ve středu 6. t. m. o 1. hod, v noci zemřel v
Pána v požehnaném věku 83 roků zneloušilý apiso
vatel a básník, horlivý vlastenec, kněz vzorný, kanovník
kapitoly vyšehradské, Beneš Method Kulda, jeden z nej
ušlechtilejších baditelů národa. Narodil se 16, března
1820 v Ivančicích na Moravě. Gymnasium stadoval
v Jiblavé a bohonloví v Brně, kdež byl žákem nesmr
telného Frant. Sušila. Na kněze vysvěcen byl r. 1846.
Na to ustanoven kooperatorem v Židlicbovicích, kde
pracoval o vlastenecké, náboženské a mravní povzne
sení lidu. Odtod přesazen za kooperatora do Lodenic.
Tu vystoupiv proti frankfartským volbám, vyšetřován
jsko panalavisticky smýšlející kooperator a přesazen

v ochranovně pro zanedbanou mládež v Brně, kdež
rozvinu) blahodárnou činnost svou, jsa tu jako jed
natel „Dědictví Cyrillo-Methodějského“ takřka atředem
všeho vlastoneckého, literárního a katolického života.
R.1859 atal ae farářem v Chlamci v Čechách, působě též
jako poslanec zemskýod r. 1661—1864, R. 1870 zvolen
kanovníkem ns Vyšehradě, kdež se cele věnoval práci
literární až do posledních let života; ač stižen ele
potou, přece byl činným, diktoje svoje spisy. Vydal
4 velké svazky mor. národních pohádek, množatví
básní, povídek, spisů náboženského obsabu atd., řídě
též fadu literárních podniků katolických. R. i. p.

Děsledmost a horlivost ©mladočeských
poslanců jest už příslovečná. Na sjezdu mladočeských
důvěrníků dne 26. dabna bylo usnešeno: „Jest ne
zbytno, aby veškeří poslanci čeští horlivě se účastnili
jednání parlamentního.“ Tato přátelská pobídka byla
velice včasnou, ano nezbytnou, poněvadž naši ná
rodní zástupcové se parlamentní prací jen ckrovně
z idyllického klidu rašiti dávali. Také bylo v reso
laci řečeno: „Sbor zemských důvěrníků uznává, že
zachování národní strany svobodomyslné jako strany
vedoucí poskytuje tou doboa nenabraditelnou
záruku politické váhy a významu českého národa.“
Mladočeský „Plzeňský Obzor“ dne 29. dabna v pří
čině sjezda napsal: „Zásadně přijato provésti opravu
všestranně — v hlavě i v údech! Jame přesvědčeni,
že otrana ve vlastním zájmu tak učiní, že ztrojná
sobí svou píli. Důvěřujeme, še sjezdová usnesení
nezůstanou mrtvou literou a materiálem pro arcbiv
strany.“ — Však se také tyto naděje již mnohoslibně
počínají plniti. Dne č. května, deset dní po refor
mačním ojezdu bylo ve sněmovně z 651poslanců
pouze 16, pravíme šestnáct. Veliká většina po
slanců mladočeských nebyla vůbec ve Vídni přítomna,
ač se měl projednávati návrh podaný právě klubem
mladočeským. Takble chtějí nabýti slušně placení
zástupci českého lidu v národě opét důvěry! A tito
lidé se noostýchali nedávno tvrditi, še na „práci“,
kterou vykonali, mohou pohlížeti s klidným svědomím.
V jakých rakou to vězí osud našeho národa? Ovšem
Mladočeši se opět budou rozháněti horlivě kopistí,
ale teprve tehdy, až bude nápeč bez jejich assiatence
dávno ve smyslu Němců hotova. Pořád se volá pro
kladnou, usilovnou práci národní, ale při tom dále
slaví triamf jen nechntné fráze. Mohou pak před
námi a před našimi právy míti protivníciúctu? Mla
dočeši po novém krachu budou saovra ovšem volati,
aby nikdo v národě nerušil evornost, aby se jim vě
novala důvěra plná.

Péče © mravnost v Australii. Voškoré
Zolovy spisy v originálu francouzském i v překladech
jsou od úřadů australské kolonie Viktorie za oplzlé
vyhlášeny. Z té příčiny celní úřad v Melbourou ne
propouští je přes hranice. U nás však po těchto
„umravňojících spisech“ mládež dychtivě se dále shání.

Ryzost německé Vídmě. Die obchod
nicko šivnostenského sborníku Čechů vídeňských jest
ve Vídni celkem 9797 samostatných českých živnost
níků, kteří jako Češi své adresy podali. Kromě těchto
žije ve Vídni přes 10.000 českých živnostníků, mesi
nimi 2156 mušských krejčí a 1875 obuvníkův, takše

počet samostatných českých živnostníků Ise bez přeúnění odhadnouti na 20.000. Přes tento makavý
důkaz národní bytnosti neplatí pro Čechy vídeňské
ani práva jazyková ani národní.

Manifestační sjezd čes. rolmletva.
Na dny hospodářského výstavního trbu ode dne 15.—
32. května, pořádaného Ústřední společností hospo
dářekou, svolán do Prahy sjezd českého rolnictva. Na
sjezda uvolili se přednášeti profesnoři vysokých škol
prašských o otázkách stavu rolnického se nejvíce do
týkajících. Vše podrobněji uvedeno bude na admini
strativní tabuli na výstavišti.

Pevěra panuje nejen mezí nevzdělanými,ale
i mezi vzdělanými. Důkazem toho jest, de 13. lože
ve vídeňském dvorním divadle a 18. lože v opefe
dostanou čís. 14., poněvadě tato loše z obavy před
číslem 13 bývala prázdná.

Studentskéjnoclehármy. Die vydané
právě zprávy klubu čes. toristů v Praze zjevno, že
zájem o studentské noclehárny pečí jeho zřízené
v roce 1902 vzrostl. Toho roku přibylo jich o 34, cel
kem jest jich 189. Nocleháren užilo 6426 studujících.
V Hradci Král. vykazaje návštěva nocleháren 60 náv
štěvníků a 64 noclehů. V kraji orlickém vůbec 473
návětěvníků užilo 605 noclehů, v kraji krkonošském
1186 návět. a 1344 hoci. Důležitost nocleháren zvlášť
v budovách školníčh jest pro naši mládež z důvodů
výchovných a mravních veliká.

Pěstování růží. Důležitýmčinitelempřipě
stování růží jest sestřihování. Každá silně vyhunějící
růže nesmí se krátce sestřibávati, poněvadě bychom
ustřibli dřevo, z něhož vybání květy a místo aby
kvetla, vyhánělun by silné výbony dřevné. Oproti
tomu uostřibávají se krátce všecky slabě vyhánějící
růže, poněvadž tyto kvetou na čerstvém dřevě. Roste-li
vůbec růže velmi silně, smí ae ostřibnouti jen omrzlé
a zčernalé špičky a slabounké větvičky, neschopné
květ vyviaouti. Tu dbáti jest na udržení souměrné
korany, při čemž mnobdy třeba větvičku některou
dolů ohnouti a přivázati, čímž jeat k tím vydatnéj
šímu nasazení kvátů přinacena. Slovem krátké seříz
nutí (krátký řez) rozumíme, že přiřízneme z větve
více než polovičku, kdežto při řezu dlouhém ujmeme
menší část větve, třeba jen Špička.

NnDsvěta“ v květ. čísle přináší práce O1.Joska
„Karel Havlíček dle své korespondence“, Jar. Vrchlic
kého básně „Život duše“, Milana Fočíka „Na bled
ském jezeře“, Jana Vřesnického „Vdova“ a Fr. Lenb
nera „Na pouf“, vzpomínky na dra. F. J: Studničkn
od dra. K. Zabradníka a na Jakuba Vojta Slakova
od Fr. Ad. Šuberta, dra. Albina Bráfa „O poslední
předloze nápravy měnové“ a Josefa Mikše Gorkého
drama „Na dně“. V. Vlček pokračuje ve avých vzpo
mínkách „Drohové mládí“. „Osvěta“ vychází na Král.
Vinohradech a předplácí se na ni ročně 14 K 40 h.

Růže Dominikámská. Katolickýčasopis
bratratva růžencového a třetí řehole dominikánské.
Redaktor P. Váci. N. Bubeník, Urd. Praed. Právě vyšlo
1. číslo XVII. roč. e následujícím obsahem: 1. „Deo
gratias“ uv. Autonína Florenského. Báseň. Napsal Jos.
Kratochvíl. (S vyobrazením). — 2. Neníf ho tu, ale
vatalť jest! Napsal Prokop Zaletěl, — 3. Měsíc květen,
zasvěcený úctě nejblah. Panny Marie. Píše S. M., O.
P. — 4. J. M. Vianney, farář z Arsu. Duším pokor
ným vypravuje Josef Kratochvíl. — 5. Oběť květů.
Báseň. NapsalFr. Voror. — 6, Vina a pokání. Děje
pisný obraz. Napwal Al. Dostál. — 7. Obraz našeho
Spasitele na pohřebním ronchu Kristově v Tarině,
prozkonmaný akademií věd v Paříži. Přel. Kl. Gr. —
8. Modlitba av. růžence zachránila vojáka vd smrti.
— 9. Zprávy řádové atd. Roční předplatné 2-40 K.
Doporučujeme.

Největší závod a vímem v Prase
jest na Karlově náměstí v městském parku firmy
Josef Šalc. Zde prodávají so zaručeně přírodní a jen
čirá vína, výtečné jakosti za levné ceny. Mešní vína,
specielní druh « úředním a přísežným dokladem
o čistotě a neporušenosti. Majetník firmy jest c. k.
soudní zaalec vín a dodavatel do veškerých human
ních u léčebních ústavů a lázní v ťraže a do mnoha
na venkově. Račte pošádati cenník. Jedinký pokus
postačí, aby firma dokázala největší zdatnost vaoutěži.

Všeodbor.sdružení křesť. dělnictva
laskavě věnovali P. T. pp. a vdpp.: 40 h: V. Regál,
farář ve Lhotě, 50 h: N.N. Bohuslavicích; po 1
K: P. Fr. Hoppe, farář ve Vrbně, Josef Tangl, farář
ve Chválenicích, Jind. Kostlivý, farář v Diáždově, V.
Rosecký, farář v Žírci, Vojt. Kouba, děkan v Souticích,
Al. Blatto, hostinský v Ostřetíné, Fr. Šťastný, farář
v Loučení, K. Kotrbelec, farář v Pouchově, Th. Kaš
pařík ve Vídní, V. Botechan, děkan ve Frauenreutbu,
Ant. Adámek v Sachovršicích, Josef Zelený, kaplan
v Sedlci; 1 K 20: Dr. Fr. Kav. Kryštůfek, kanovník
v Praze; po 2 K: Václav Kvasnička, katech v České
Skalici, Fr. Totzauer, farář v Sangerbergu, Jos. Herk
ner, farář v B. Třemešné, Fr. Smutný z Doudleb, V.
J. Sedlák v Polné, P. Felix Fábera v Praze, Jind.
Sommer, děkan ve Fridlanda, Al. Štěpina, spirituál
ve Slatinanech, Jos. Soldát, zám. kaplan v D. Luka
vici, Vavř. Jakeš, farář v Slověnicích, Fr. Havrda,
vikář v Soběslavi, Fr. Pecka, vikář v Náchodě, Katol.
jednota v Tejnce, Anna Salkovská v N. Bydžově;
2.20 K V. Majer, farář ve Vodňanech; poá K: Jan
Vlach, děkan v Laži, Frant. Svoboda, kaplan v Pře
louči; 3 K 86 h: Ant. Koavička, kaplan v Češticích;
4 K: Kat. jednota av. Václava v Dobrušce, Pol. klub
křest. sociální v Jilemnici; 5 K: Martin Velický, farář
v Říčanech, tkalcovské společenstvo „Vzájemnost“
v Hronově, P. Vilém Rudolf, kaplan v Broumově,
Katol. jednota v Lomnici n. P.; 10 K: Baronka Berta
Beessová ve Velichovkách. — Všem dárcům srdečné
„Zaplstť Bůbl“ O další dary prosí představenstvo
Všeodbor. sdrušení v Hradci Králové,

(Zasláno.)

Z Lukavické fary na trvalý odpočinek do Rych
nova n. K. odcházející farář František Šafránek tato
srdečně děkuje svým milým přifařencům za neoby
čejnou poctu, jakou svému dochovnímu správci vzdali.
Jiš v neděli drahou po velkonoci, v kteroně očekávali,
de odchásející farář se s nimi rozlončí, byl kostel jako
o velkých avátcích přeplněný; lončení po mši sv.



bylo vělmi dojemné pro duchovního aprávce, kterýpo
38 roků se svými ovečkami v dobréshodě dil. Smutné
tváře a slzou zarosené oči svěděily, de neradi ztrácejí
svého dachovního pastýře. Ješté dojemnější, milé
překvapení spůsobili milí přifařencí dne30. dubna
svému faráři, v kterýšto den loučící ve farář měi av.

posledníkráte za blaho svých vveček obětoval. Ač tolo všedního dne a v době jarního osévání, do+tavilo
se do kostela tak velké množství přifořenců, jak to

oučení; školní dítky, velká řada drušiček přistonpily
k oltáři; ve jménu školních dítek přednesly dvě dru
šičky: Mario Čermáková a Antonie Štěpánková do
jemné poděkování, podavše faráři kráenon kytici na
rozloučennu, zač jim srdečné děkuji: napotom při
stoupilo obecní zastopitelstvo počestných obcí Luka
vické a P. Habrové v plném počta. Dojemné bylo po
děkování a loučení obou pp. starostů počestných obcí
Lukavice i P. Habrové; na to všickni společně odcbá
zejícího faráře vyprovodili půl hodiny cesty až
ke zvonečku n sv. kříže v P. Habroré — průvod byl
nepřebledný; po krátké modlitbě u sv. kříže se od
cházející farář ještě jednou se svými ovečkami rozloučil
a poslední s Pánem Bobem jim dul. Za tyto projevy
upřímné lásky a vděčnosti opětně děkuji. Všemohoucí,
dobrotivý Bůb badič a zůstaň s Vámi a uděliž (Vám
všem bojných darů jak nebeských, tak i pozemských.
S Pánem Bobem!

V Rychnově n. Kn. 5. května 1903.

František Šafránek,
farář Lokavický a o. děkan

na odpočinku v Rychnově n. Kn.

(Zasláno).

Farní úřad ve Vamborce vzdává npřímné „Zaplať
Pán Bůh“ velectěnéfirměAntonínaBednáře€synové
za krásný kalich, věnovaný chrámu Páně ev. Prokopa
ve Vamberka.

Václav Hvězda,
farář.

Josef Sedláček,
kaplan.

(Zasláno)
„Zaplať Pán Bůkh!“

všem P. T. příznivcům, ctitelům a kollegům v Pánn
sesnulého dp. Váciava Píšy, faráře v Liberku, kteří
mnou vyzváni, rádi a ochotně přispěli na pořízení
ev. kříže na hrob Jeho. Příspěvků sešlo se hojně,
takže po společné úradě pořízen a k av. Petra a Pavla
t. r. postaven — a na ten svátek posvěcen bude av,
kříž z bílého mramoru na hrobě a založena bude
tichá mše sv. v Liberku za epásu duše v Pánn ze
snulého pastýře. S laskavostí přispěli následující P.
T. páni a dámy: J. M. Bohoslav hrabě Kolovrat —

stron — 40 K, farář Hovorka 6 K, farář Kracík 4
, děkan Strnad 6 K, kaplan Hovorka 2 K, kaplan

Róssler 2 K, farář Jakabička 2 K, prof. Můller 2 K,
vik. Kleprlík 6 K, slád. Plncbetka Kar. 3 K, slád.
Plachetka Ant. 3 K, farář Kaponn 56K, prof. Žák
30 K, farář Žďáreký 4 K, děkan Šafránek 4 K, farář
Kuhn 3 K, farář Audrlický 4 K, farář Košťál s K,
farář Fink 6 K, kaplan Kráčmar 4 K, kaplan Pohl
a K, not. Rozínek 5 K, farář Havla 4 K, vik. Sehnal
4 K, katecheta Černý 3 K, farář Janáček 5 K, děkan
Blecha 5 K, vikář Schreiber 10 K, farář Kubek 8 K,
tekr. Čížek 6 K, sl. Baudyšová 2 K, farář Barvíř 7
K, obch. Malý 2 K, lék. Wolf 1 K, not. Tomíček 5
K, řed. Včelák 2 K, prof.Ruth 5 K, MUDr. Kalgaský
4 K, kaplan Kubánek 2 K, adm. Scheitz 2 K, prof.
Přibyl 4 K, farář Kribl © K, sekr. Macháček 6 K,
si. Bošová 4 K, farář Severa 2 K, lesní Micka 5 K,

kepee Jelínek 1 K, sekr. Hlavsa 5 K, al. Šumpíková2 K,farář Pobl 1 K, farář Jelen 3 K, al. Jehličková
6 K, říd. ač. Stejskal 1 K, farář Kašpar Radiměřeký
5 K, farář Brdíček 3 K, vikář Kopecký 10 K, kaplan
Nováček 2 K, pí. Biedermannová 2 K, Dr. Kouřil 5
K, sl. Hamplová 2 K, Nejmenovaní 17 K.

V Nebeské Rybné dne 20. dubna 1903,

Jan Křt. Šrámek,
farář.

+ "Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 2. května 1903. 1 bl.

pšenice K 11*60—13-40, šita K 940—1000, ječmene
K 7*40—800, ovsa K 5-40—6-00, prosa K 0'00—00'00,
vikve K 12*00—14-00, hrachu K 2000—21'00, čočky
K 24:00—4200, jahel K 20:—, krap K16:00"—22'00,
břamborů K 260—3-00, jetelového semene raského
K 00-00—00-00, jetelového semene červen. K 0000
—00'00, máku K 30:00—385:00,Iněného semene K 21:00
—3600, 100 kg. žit. otrab K10 00, pšenič. otrab K 11:00,
4 kg. másla K 232—240, 1 kg. sádla vepřového K
1-80—2:00, tvarohu k 0-32—0'86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—000, jeden hl. cibule K
5-00—8'00, jedna kopa drobné zeleniny K 040—2-00,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 8:00—000,
1hl. švestekK0-00—0'00,1kopa salátu K0:00—000,
1 kopa celere K 0-00—0:00, 1 hl. jablek 0 00—00'00,

Obrázky %e
k sv. přiímání

— nabísí —

ve velkém výběru a sa svláště výhodných podmínek
v W

Karel Simek v Č. Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na požádání k disposici. -M

Víno"4
přírodní, všech druhů, 1 litr od 86 kr.ze dostati u

J. Kadečky v Hradci Králové
v „Adalbertinu“.

Chemický rozbor c. k. zkušební stamice
v Klosterneuburgu se na požádání předloží.

Narštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

První český katolický zárod 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. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Va ukásku sasílá
se vše franco.

Založeno r. 1850.

Velecténému duchovenstvu
doporučoje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškaré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou so již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 9 závod můj může se vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborlí, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE MEÁKUDLA,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 34 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
akých i tuzemských vzorů apracované kalichy, ciboře.
monstrance, slony oltářní lampy atd. pzárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu « doby pařítské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučují se ku svédomité a rychlé
obsluze.

© reelnosti závodu svědčí mnohe tisíc
edporučení. —Welké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.

náLOŽNÍ ÚVĚTNÍ ÚSÍAT
v Hradci Králové.

Ako.kapitál(milionkoram.Fondy02.469tisic.
Založenroku 1868.

Oddělení bankovní.
Úvěry všeho druhu, zejména na cenné papíry,
oměnky, varranty, resp. přejímací recepisy sa
odvedené zboží etc. Půjčování cenných papírů
ku oklédání vadií a kaucí dodávkových, úvěry
rembourení atd. Akkreditivy do ciziny, inkassa
směnek a poukázek Informačé všehó druhu.

brady ca Cizinu. Zakázky bursovní za pod
mínek nejvýbodnějších.

Přijímání vkladů <a
ne vkladní knížky, pobladniční poukázky, na
běžný účet a na účet žírový proti vydání šeků.

Úroky na knížky a pokladniční
poukázky 4",, jinak dle ujednání.

Daň důchodkovou neseme Ze ového.

Směnárna "WW MW
kupuje a prodává cenné papíry všeho druhu
přesné dle denního kursn. Iokaeso bodnot slo
sovaných a kuponů, obstarávání nových kupo
nových archů, vinkulace a deviokulace cenných
papírů. Pojištění proti ztrátám kursovním. —
Promessy vlastního vydání. — Revise čísel losů.
— Přijímání papírů do depót ku opatrování. —
Pronajímatelué schránky pancéřové 8 vlastním
uzávěrem strany (vlastní zámek). — Dovisy,
valuty a mince vyměňují se 00 nejlépe.

K ukládání peněz “
odporučujeme vynikající domácí papíry, jako:
kommonální dlažní úpisy Zem. banky kr. Českého,
železniční dlužní úpisy Zemaké banky kr. Českého,
základní úpisy Zemské banky království Českého,
všechny úpisy Hypoteční banky král. Českého,
bankovní úpisy České průmyslové banky, a po
sloužíme původními karey.

Eskont směnek "Us
a jich domicilování za nepatrnou | provisi.

KEXPXPXHX PXHKÝKÉX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

dos. dhteslicha
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

|
PXEXPXÁPKBADHXPKHPXÉX

me-kazatelen,
křížových cest, Božích brobů, soch atd. s od
bornou Jokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení n polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd ochotné a bezplatně.

x Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůpr+

MPXKPXPXDRHXXP+
saložen r 1591.

PXHXPX+ AKPXPRPRXPEX

P, T, obchodníkům amilovníkůmobhřestu
zadá se ku každodenní neb občasné dodávce větší
ij menší množství výborného chřestu za mírnou
cenu. — Koupěchtiví hlaste se u

Správy pivovaru V Garvných Pečkách

Nábytek na splátky
bes zvýšení cen na každou stanicidodává

výroba a sklady nábytku

K. V. Skuherský, Hradec Král.



Váženému, obecenstvu 2 Hradce Králové a okolí!
>Níšepsanýdovolujesi|co nejnotivějioznámiti,žepřevzal dnem 1. května 1903 "i

zahradní restauraci v důstojnickém parku gHiadei
Doporučujivelectěnémuobecenstvusvojiznámouvýtečnou kuchyni, dobřevyleželépivo plzeňské

z měšťanskéhopivovarua královéhradecké. — Dosudobvyklékoncerty, pořádanév úterý a v pátekodpo
ledne, budou při pěkném počasí pořádány někdy v tytéž dny večer, což ohlásí se praporcem na domě obchodu p. Řezáče.

O vzácnoupřízeňP. T. obecenstvaprosí ALOIS HOFBAUE R, hotelier o »Merkuru«,

PATRIA jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

Prvni česká továrna

OE“ Již v minulém roce zavedené v původním zevnějším provedení ji
osvědčily se pro jich dobrou jakost takovou iěrou, že

burské kosy is zaujímajístějnémístes nejlepšímivýrobkytu
„takže je na základě zkošeností nabytých pro letošní letní období co nejlépe

odporučih mohu. —
SWP*>Za každý kus ručím, t j. každou kosu,která ostří nedrží,ihnedza dýmek

Ko V eh pak omují velkouzásobu rkzmýchjimýchdruhů kos vyprázdni, př ný A, Patrná a synAbvc ak moji vu 6 e

nechámtytoZaObzvláštnělornéceny. ? PAT RI A. v Alma48) -
Založeno 1842.

ea“ Cennikyzdarma a franko."JI
Sklad u firmy: Karel Skrovný v HradciPři příležitosti

té pak, ku na- Králové — Václav Vodička v Chrudimi a
stávajícísaisoně, F. L. Prokop v Chrudimi.

dovoluji sobě

| tímtonavýrob- p| ky mé
ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Pilsdorfské slévárny a továrny
BEF“ na železné zboží "G
(oddělení pro železný nábytek, drátěné pletivo a zboží síťařaké)zde upozorniti,a sice:

a) skládací a rákosové židle, stoly, lavice, věšáky, na šatstvo zahradní pavilony atd.
b) pozinkovaný ocelový ostnový drát, drátěné ploty a ohražení pro obory, zahrady,

louky, traviny a záhony, ochranné mříže pro stromořadí, síta pro písek a zeminy,

coš vše v solidním provedení a v cenách mejlevnějších dodávám.

| JOSEF HŮBNER,
| velkoobchod železem w Trutnově.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
francouzský vinný likér.

CHERRY BRANDY
MANDARIN.

Puně Crémes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.Drab>)*bí©>onění Ag MA V SA POOBGO00 OREL 0 SLUUO

| NÍ 0 | etý Jana Fišery na SlezskémPředměstí
„C. k. dvorní a komorní továrn

9 OVÁTNY čepuje královéhradecké pivo půl litru za 13 hal.
přes ulici z+ 12 hul. — Zahradní restanrace, kůželník,EHRBAROVY | kulečník.—Kuch)měa obsluhavzorná.

ie koncertníchC hostinee Khojnénávštěvěuctivězve Jan Špalek.
a salomníchKlavrů nová zásilka.|) '

jůKA P SK nahlédnutí u

Marie Benešové s VelkozávodvPraze,Celetnánice, 12.Lp. koberců, záclon a všech druhů pokrývek.

k Zboží lůžkového.
i Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

— Uplné výbavy nevěstám.
Illustrované cemníkyzdarma a franko.

8 JAN OTOU U PRAZE,— Václavskénáměstí32.———
. L A.

A lo o
i i i

l ( Oň ' “ -V

Malinský křen
—— letošní sklizně ——
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
5 kg. 20 kořenů. . K 5-20
6 ke. 25 kořenů.. K 450
franco na každou poštovnístanici dobírkou zasílá

Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.



ně
Každé hospodyňce

možno blahopřáti, která s ohledem na zdraví, úsporu
a lahodnost Kathreimerovy sladové kávy uživá.

Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouze
»sladovou kávu«, nýbrž výslovně vědy == Kath
reinerovu === sladovou kávu Kneippovu žádati a to
pouse vw původních sdo

a CZE
zněl(25

TDAMAIta

SodaaaaASPA

vcelých zrnkách.

POOR ea T T TT

mýdlo lanolínová J

————

c. a k. dvorní dodavatel
— v Hradci Králové. —

půlltr piva
zázvorového připravíte

jen za 5 haléřů
pomócí nových šumivých bonbonů firmy

A. MARŠNER, Kr. Vinohrady.
YVšadyk dostání, hlavně ve skladů“Praha, Ferdi
%. : nandova tř. 86,

„x e

tm

Boj.protialkoholu!

P. <s
. uh,AProspěšno zdraví a kapse!

iXuoduoapaAr0NS92IA

Veledůst. duchovenstva.
Vím, že obtížnou prácí,hlavně
na venkově, jest holenívousů.

Nabísím proto ku skoušce,ne
šádaje předem penés,

pravé"B

oké: ři
dokonalé jakosti, jichšto znaě
ka „Rozo“ s dělovým křížem
požívá světové, chval. pověstí.
Cena kusu s pousdrem 5 K

s nejmožnýší zárukou.
Jen vyzkoušené, osvěděsé
břitvy sasílám, 3 ochotou vy

zboží.
Zároveň doporučují štětce, ob
tahovací řemeny, výborné
oreamy ku mydlení a vůbec
všeho druhu toaletní sdoší

za tovární ceny.

Václav Dvorský,
sklad voňavek a toiletních

potřeb ve velkém i malém
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Bursa práce v Aradci Králová,
Práci bledají: Upravovatel pláten, 2 topiči,

zámočníci, bednář, kočí a knihař Práci obdrží:
Trublář a krejčí. Přiblášky přijímáJes Pelák,
tajemník Všeodborového sdružení v Hradci Krá
lové, Adalbertinum.

Naře
OD OSUCIÍLze 0oa

TRN, PRAnA-Pizeň-Bupějovice

h uLA P

STLO
Oznámení.

Pokládém sobě za čest oznámiti velectěnému
duchovenstvu, že jsem na mnohostrannou Žadost
mnoha veledůstojných pávů

otevřel v Hradoi Králové

filiální sklad
své vlastní výroby

kostelního náčiní.
Sklad nalézá se v obchodě p. Skuherského

proti hotelu „Mercur“.

St a prodej;laskavěvyřídípam.E ,A erský tamtéž. :
Poroučeje se do přísmě velectěného ducho

venstva snamenám se v. plně-úcté

Karet Zavadil,

ValedistojnýPane! ©, 1.
Rašte si dopsati:o ilustrovaný, —

OENNÍK PAMÁTEK
M první sv, příjímání a zpověď

české katolické firmy

EM. WERNER, depetienelie,1 Brno (oravů),
a při potřebě koupíte *lerněji nešvšadejinde. 6



Jednoduché ovládání!
— Nejvyššívýkonnost!

PAŘÍŽ 1900:

nejvyšší cena výstavy.

bertinum ooĎolečební ústav.

OOOOGOOOOOOCOOOO0000

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

PRE“Boží hroby, "R
PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOOOOO000000

NOVOTINY

ODOOOOOOOO00000000

CTENÍ
ED-AD-© MALBURGASYNSMIŘIC

VARHANY
soustavy kuželové a pneumatické,

tickým zařízením bracích stolků doporačuje (i bar- *
monia) sl. farním a patronátním úřadům majitel c. k.
výsady a zásluž. kříže hudeb. akademie belgické

Bedřich Čápek,
: Stavitel varhan a harmonii v Poličce.

„——————————————————,—,—

== Boží hroby

K době Kžové DSÍYzz 6.
velikonoční stelní zařízení doporučuje uctivé

umělecký závod sochařský a řez

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sv. Vá-lavské záložny od 1./XI. 1849. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

CPIKODGOI0KSI0GPIGSIGOIX

Do Hradce Králové a okolí

Hojvětší královéhradecký

sklad nejmodernějších

Vídeňských
klobouků ©

Ů od známé české firmy Jan Rozhon
ve Vídni

— nachází se u —

PŘ. DERANVÁ
v Hradci Králové,

na Svatojanském náměstí č. 170.

Velký výběr e cemy nejlevmější.

XESIGHIGBI0|CPI0GPIGPICSIX

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
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JU Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě
KE)dříve sávod ma sušitkování ovoce,
PIŠ r. 1886, nejstarší svého druhu v Čec

9) — nabízí —

rumy nše, likéry, slad 3ovocnéa pu s ovoen
i víme, bílé Pšervené,vino borůvkové (medici

j nalní)vina sladká avino Šumivé (šsmpaňské.)
i U zorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi I koňak a u
slivovici, vše v o pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 ne jub. výstavě v Prase: medatlí
státní adiplomemslaté medaile, a mnohými ji
i nýmidéplomys právemrašeníslatémedadiu.

JAN KALIS
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
8 j. v nejmodernějším provedení

20 syWePi| Solidní obsluha při mírných
V cenách.

29 Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvěryhodnýmsásilkynavýběrtéš 1nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

abakusbabasakaodbanka

Mlěnařský vosk
velmi dobrý, levně nabizi

Joseí Pilnáček v Hradci Král.

o. a k. dvorní dodavatol.

LTTYVETTTYT

Výhodná koupě.
Prodá se úplnězacbonný: pouze2 leta v čin

acetylenový aparat
ro 60 plamenů za 40 procent tovární ceny. —

Žáraka ta správný chod zaručena. — Bližší edělí
administrace t. L.

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 nemejetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

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 draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

fo Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Loveckéklobouky lodenovéz továrny Ant. Pichlera v StyrskémHradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. —Formy.

Ssportovní čepice
různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové. Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticích)

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.

„etědindn)

P.

Jan Kryšpin
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

KJ || odborný umělecký závod
Dá pro

ZAS | malbuokenkostelních
dh i PRAHA--I,,

č. 146 et., 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 1 se Belesnými rámy, sí

léms 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatné, bozevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ap- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáusnání.<
Založeno roku 1886.

JE p

Oltáře,sochyaj.

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 teláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů “veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

RERA
Kostelní *£

Id
Bus“ vlastní výroby =- o

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č, p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

v nejvyšší ceně kupuje

josef Pilnáček v Hradci Král.
c.a k dvorní dodavatel.

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 oa

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

eUnicum pro:
une, rheumt., Ischias,
slabost a. L.d.

„apěch vazoh

sh zatim“ 6
pnnotěv vanepáně

„„táĎ .

Sezení 'rr
od I. května do 20. 74.
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Tanec na sopce.
(14) Tentokrát není to žádná novinářská

fráse, řekneme li, že politické ovzduší Evropy
prosyceno je parami a že bouře je na oozoru.
Jaké jiné východiště, oež válka a revolace
mohou vzniknooti z otázek. jakou je mmace:
donská, nebo kolturní boj ve Francii?! Evropa
tančí na sopce.

Od války rusko-tnrecké uplynalo čtvrt
století; nadarmo krváceli chrabří Rusové za
pobratimy | balkánské, evropská diplomacie
podrazila Rasku nohy v poslední chvíli, kdy
dokončeno mělo býti osvobození národů slo
vanských od jařma tureckého a evropská
diplomacie je to dnes, jež nemocnému muži
dodává odvahy, aby proti reformám, jež
dvě velmoci zu nutné oznaly, se bránil, neb
aspoň 8 nimi odkládal. Až nebude Turecka
v Evropě, budou se naši potomci diviti, jak
bylo něco podobného možným a s ošklivostí
budou se od takových příkladů odvraceti. Je-li
jednání Rakoaska a Roaska poctivé, nelze to
říci o Německu a Anglii, jež ve věci té hrají
úlohu nepěknou, ba ani ne o Francii, jež při
vší své rozháranosti vnitřní chce si hráti na
ochránce národů balkánských a přes dvoj
spolek úlohu Raska ztěžuje.

Nejpodivnější je chování Německa; na
jedné straně ubezpečoje vláda svým soublasem
s reformami státu interesovaných, na drubé
straně posílá tam své důstojníky a na rychlo
dává zhotoviti zbraně, aby Saracén lépe čelil
svým evropským protivníkům. Pro takové jed
nání není v poctivé řečí ani významu; je to

litika židovského muchra, který musí udě
ati kšeft, i když tvrdí, že o něj nestojí. Po

něvadž mnohými svými koncessemi, jako je
drába anatolská a přenechání přístava Haidar
paša, otvírá Tarecko Německa cestu do Orientu,
je zcela přirozeno, že vzbudilo žárlivost Au
glicka, jemuž se vyčítá, že povstalce podporuje
dynamitem a penězi.

Povstání na Balkáně trvá již dlouho a
Macedonci vidouce, že Rakousko i Rasko mají
ruce svázány evropskou diplomacií a že od tak
zv. reforem nemohou se nadíti trvalých oprav,
hledí násilím přivoditi stav, který by vojenské
zakročení mocností činil outoým a namlouvají
lidu, že je Rasko podporuje a že si ono re
volaci přeje. Posledním dynamitovým atentá
tem vstoupila macedonská otázka do nové fáse
a vyslání rakouské eskádry, jakož i válečných
lodí jiných mocností do zálivu tessalonického
bude asi počátkem ráznější akce, třeba se to
formálně apíralo a ochranou těch kterých pří
slušníků omlouvalo. A věru, kdo uváží, jak tu
'recká vláda evropskon diplomacii má k lepšímu,
diví se, že to tak dlouho trvalo a že mohly
obě mocnosti tak dlouho se dívati, jak Tu
recko navržané reformy provádí. Nezmoadří-li
v serailu, bndou-li snltanovi jeho Albánci mi
lejší než celá Evropa, pak to ani jinak nedo
padne, než že ozve se v brzku první na Bal
káně rána. Vše je k toma připraveno.

I ve Francii mohoa o sobě říci: „nous
dansons sur Vonlcan.“ V této nepokojné zemi
trvá to vlastně již moc dlouho bez revoluce a
nebude to revoluce socialní, k níž se tam dnes
zimničně praenje, nýbrž politicko náboženská,
jaké bývaly v obyčeji za starých, temných
časů. Buď zvítězí socialistický etát, k němuž
má Francie dnes již jen krok a upraví vládní
systém dle svého programu, aneb zůstane státi
před dílem nedokončenýma bude muset oston
pitu poměrům dynastickým. Repoblika sama se
záplavě socialistické neubrání a tak zv. mírní
republikáni jsou sice lidé roxumní, avšak vůči
dvěma proudům bezmocní. Rozhodující úloha
v budoucnosti náleží bezpochyby vojsku, jehož
čas se dostaví, až národní strana se lépe zor

pan oje a vhodný pretendent uzří svůj čas.e by 6e duchovenstvo francouzské oddalo ještě
nyní klidu, nelze věřiti; ti vypuzení synové
Francie budou duchem stále doma a možná,
že více z ciziny vykonají pro odstranění ny
nější zednářské vlády než doma. Jako diamant

září ve tmě a zlato tříbí se v obui, tak vyjde
bohdá vítězné Francie z tohoto boje, jak jí
též prorokuje stařeček na stolci Petrově. Nechť
nemyslí nynější vláda, že vypuzením kongre
gací zničila katolickou církev, že bude dělati,
co bude chtíti a že bude míti pokoj! Teprve
nyní ponese následky svého, ve jménu svobody
páchaného násilí. Tu mezeru, která povstala
potlačením klášterního Školství, nebude moci
vláda nikdy vyplniti svým prozatímním opu
třením a těmi vyházanými miliony z národního
jmění. Že důstojníci někteří nechtějí spolupů
sobiti při násilí na bezbranných moiších a jep
tiškách, je jen důkazem, že takových mužů je
ve franccuzské armádě více, než si vláda myslí
a ti všichni přihlásí se, až uvidí svůj čas, a
pak smeten bude celý ten, na klamua lži za
ložený, zednářský systém, jenž přivedl zemi
tam, kde does je, tak daleko totiž, že nelze
již žádréma veřejnémufookcionáři důvěřovati.
Tančí věru celá Francie na vulkáně.

0 Španělska nemlavím. Země tuto je
rejdištěm francouzských zednářů, kteří z ní
chtějí míti republiku,

Avšak i věci rakousko uherské nutí k váž.
nému přemýšlení; před Litavoa zmírnily 60
poměry parlamentární aspoň na oko a aspoň
na okamžik, ale za to v drubé části říše nastal
od prvního května výminečný stav, kdy ústavní
povinnosti a práva přestávají, daně se neplatí,
platy uevyplácejí, branci neodvádějí, krátce
zmatek nad zmatek a příčina? — Obstrakce
t. zv. strany neodvislé čili Kotušovců, kteří
vybírají vlastně jen kaštany z ohně za jiné.
V Uhrách pracuje se již od r. 1948. o utvoření
magyar orzságu t. j. odtržení od Rakonska.

O finauční rozlaku by Maďaři nestáli,
ježto se jim takto lépe daří, ale k úplné sa
mostatnosti je třeba vlastního vojska a sem
navadíli maďarští radikálové páku „Pryč s Ra
kušany! Rukašan nedostane od nás již ani
rekruta! Nic s nimi nechceme míti společného,
ani minulost, ani budoucnost, ani peníze, ani
sukno, ani řeč, ani vzdělanost. Ať nám dají
pokoj! Bylo toho již dost; Uhry jsou naší
vlastí, zde si to zařídíme po maďarsku. To je
náš ultimát. Ať se zeptá vláda ve sačmnvně:
chcete rakouské vojsko, chcete rakouské dů
stojníky? Tam se doví pravdy, neboť pro ná
rodní vojsko je většina“. To jsou slova, jež
zajisté nepotřebují výkladu. Nejlepší je, že Ko
Šutovci ex lex stav, jejž sami přivodili, na
vláda nyní etrkají a slibují proti ní bojovati
na celé čáře, ježto doufají dosáhnouti tímto
způsobem sepíše svých uároduích požadavků.
Nehodlají nechati projíti ani jedna vládní před
lohu, takže dnes v Uhrách přestal nejen par
lament, ale i ústava. Pro Chorvaty výmin-čný
stav neplatí, ježto mají s Uhry zvláštní fi
nanční vyrovnání a rozpočtu nepotřebují.

Není to zrovna důkazem opatrnosti ma
ďarské, tak úsiluě se domábati odtržení od
Rakousk. u v téže chvíli rozněcovati nespo
kojenost Chorvatů jednáním tak drsným. Tací
jsou však páni liberálové všade ; svobodu ipají
jen pro sebe, jiní ať křepčí, jak oni pískají.
V Chorvatska to vře, lid se rotí, strhuje ma
darské nápisy, jež nemají jiného účele než
provokovati národní cit chorvatský, přichází
do konfliktu s ozbrojenou mocía páni Maďaři
neznají jiného východiště, než šlapání národ
ních chorvatských práv, potlačování tiska, ob
mezování shromažďovacího práva, žalářování
nejlepších synů národa, místo ústavon zaručené
rovnoprávnosti a šetření národního citu. Toho
všeho odvažují se v době, kdy na druhé straně
usilují setřásti se sebe i ten poslední zbytek
odvislosti od Rakouska. Však ty maďarské
stromy neporostou do nebe a pýcha předchází
pád. Národ mariánský zapomíná nu Boba a
zapomíná na spravedlnost a to nezůstalo nikdy
bez odplaty. Byli to slovanští národové, kteří
mu připravili Villágoš a mohou jej připraviti
znova.

Evropa tancuje na sopce a snad doba
nejbližší přinese jí překvapení mnohé,

Imserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne,

K aféře olomoucké,

(3) Že z olomoockých záležitostí budon
naši přitelíčkové vytloukati kapitál proti ka
tolíkům všem, o tom ovšem žádný zkušenější
našinec ani dost málo nepochyboval. Protika
tolické časopisy ve své jízlivé Škodolibosti jsou
zrovna raněny slepotou a lbou jenu což; jim
nestačí fakta zjištěná, musí se přidati hříchy
nová, aby naše katolictvo bylo přebarveno na
botovou příšeru. Nebude nevhodno postaviti
na pranýř, jak si počíná v té věci orgán aka
demický, stojící pod protektorátem humanitáře
Masaryka. V Novém Jičíně vyšlo provolání
proti p. arcibiskupovi olomouckému 8 několika
podpisy; četli jsme i podpis c. k. školního
inspektora Mňuka. Tu najeduou „Čas“ v čísle
ze 7. května učinil zcela neočekávaný objev.
Psal: „Příborský okr. školní inspektor je vo
lán telegrafick" na c. k. hejtmaaství, by se
zodpovídal ze svého vystoupení proti J. M.
olomovcké. A tu vyjde na jevo, že uvedeného
vyzvání nepodepsal ani on, ani ostatní páni —
nýbrž, že důstojný pan Dostál Lutinov napsal
si provolání a jienované osobnosti sám pode
psal. Panáčci se mezi sebou perou, a ostatní
občané mají platit útraty jejich zábavy, Není
nad klerikální, pardon, katolicko-imoderní mu
žuost! Pěkně se vybadil novojičínský P. Do
stál, Muchareru tek nevystižuě (!) karakteriso
vaný. Co tomu řekne „Pozor“, který Machara
viní ze mstivosti pro jeho článek ?“ Věděli
jsme hned, že celý tento objev jest rafinovanou
smyšlénkou zrovna tak jako lži Macharovy, na
která se počestný „Čas“ nestydí znovu 86 od
volávati jako ua pravdu. Falšovati v tak vážné
chvíli podpisy na provolání! K takové hlouposti
by se ueutekl ani posleduí žid, poně.adž by
věděl, že by ve chvilce vyšel podvod na jevo
a ztrestal by původce.

A oa tohle balamucení se chytla hned
jiná spřízněná duše, totiž „Přehled“, časopis
pro uaši intelliganci. Jeho úsudek na základě
lživých zpráv Času“ byl tento: „Dostál Lutinov
byl Macharem tak znamenitě (11) kurakteriso
ván, že netřeba dále o uěm mluvit; podloudný
způsob, jakým vyvolal známé protesty proti
„zoásilňování cyrillomethodějského knéžetva“
arcibiskapem Kobnem, potvrzuje stkvěle ka
rakteristku, již podal o něm Machur (!!)“Takhle
farisejsky dovede psát list, který přece ví do
bře, že Machar vědomě lhal.

Zatím však uikoli napadený kněz, ale
sám protikatolický moravský „Pozor“ vysvětlil,
že na schůzi v Novém Jičíně učinil návrh na
vyhláškujeden starosta a že bylo uje
dnáno za sonblasu všech přítomných protest
sepsat a rozeslat. Sám pisatel provolání pak
některá jména přítomných připojil k protestu,
když viděl, že všichni stejně sonhlasí. Pak so
přece některým nelíbilo, že právě jejich jména
jsou dána pod provolání. Z přirozených příčin
se to nejméně inoblo libiti státnímu úředníku,
p. inspektoru Mřčukovi. Nebylo to ovšem v po
řádko, ale má býti volán za chybu jiného
k zodpovědnosti Dostál?

„Čas“ se pokusil nyní ze své blamáže
vybřednonti Istivým zatušováním svého pře
hmatu. Aby se zdálo, že jest nestranným, uve
řejuil 12. května část vysvětlení „Pozoro“ a
k tomu 8 neviňoučkoa tváří dodal: „Uveřej
ňujeme tedy výklad „Pozoru“, ale na úsudka
svém nic (II) neměníme. Náš dopisovatel
věděl, že se věc takto sběhla.“ Žádný žid nemá
tolik drzosti jako „Čas“. Jehv dopisovatel
věděl, jak se věc má a přece lhal a ostouzel;
dopostil se tedy zúmyslné lži, ale „Cas“ se
proto na něho ani dost málo nebněvá. Kdyby
takové žarnály aspoň trocha nezdržoval hlas
veřejné kontroly, psí hlavu by na nás katolíky
při své „pravdymilovnosti“ vstrčili. A v témž
čísle pokrytecky odporačaje „Čas“ moravskému
učitelstva při téže příležitosti, aby se učilo
P„střízlivosti,chladnokrevnosti, rozvaze.“ Kdyby
učitelé moravští vesměs 8 „Červánkami“ a
s „Časem“ o závod katolíkům spilali, pak by
ovšem byli — „rozvážní.“ Kdybychom ani ne



měli před očima celou řadu úmyslných Jší
jiných z táborá realistického, možno oznati
pravou daši „Času“ Již z tohoto případu. Ně

tivý manévr se ostatně „Času“ stejně zdařil.
ento list věděl, že jeho lež bude kolovati ve

všech epřízněných židovských časopisech, dříve
než bůde nucen opravu sám uveřejniti a žo
vzdálenější židovské listy stejně opravu neuve
řejní. Inu — účel posvěcuje prostředky. Zde
se nejedná o Dostála, zde nám jde o ukázku,
jakou slepou vášní jest pronásledován „Časem“
každý. kdo ka katolictva náleží.

Také páně Mažíkův „Illostrovaný svět“
si neodepřel opepřiti celou aféru bezpodstatnou
pomluvou. Píše: „Kohn — prý přímým nátla
kem na zpovědníka u dosaženým porušením
zpovědního tajemství —dověděl se, že prý
autorem článků „Pozorových“, jest P. Fr.
Ocásek.“ Pane Mužíka, víte, co to znamená,
psáti s ledabylou povrchností takové zprávy
do časopisu určeného pro nejširší vrstvy lidové?
Tehdy, když jste číslo 28. vydával, mohl jste
se z denního tisku dostatečně poučiti, že to
„prý“ jest naprostou nepravdou a že zpovědní
tajemství od nikoho nikomu prozrazeno nebylo.

Hcfer- Rectashnedz počátkunámpříliš
neimponoval. Název „rectas“ (přímý, sprave
dlivý) sotva si může osobiti člověk bojující
ze zákeří, zbraní příliš hrubou a podporující

Ostatné se nyní ukazuje, že tento pán žije
trochu dle jiných zásad, než jak se z článků
jeho zdálo. V úkrytu může dělati hrdinu každý.
P. Svozil vystapoval a vystupuje v nynější
krisi o mnoho statečuěji a karakterněji. Hofer
psal v dopise adressovaném arcibiskupovi:
„Ty jsi zvítězil Galilejský.* Nebylo toto zcela
nesmyslné zakončení dopisu vypočteno pouze
na laciný efekt? Nebyla to pouzenejapná fráze?
Tací frázovití reformátoři církevní očistě víc
uškodí než prospějí. Nedivíme se pranic P.
Lepaříkovi, že 8e odhodlal k odhalení tohoto
sanguinického spolubratra, který se oháněl
kyjem z úmyslů ne příliš karakterních. Když
počal hořeti Ukalegon, vyjadřoval se Hofer
každou chvíli jinak. Taková poplašenost a ne
jistota se nejméně hodí na — recta, i když
nevězí právě v nejlepší kůži. Prolhaný „Čas“
se ovšem chopil železa pokud bylo žhavé a
snažil se veřejnost přesvědčiti, že se svěřil
Hofer Lepaříkovi jako „duchovnímu rádci“ a
že tedy prozrazení bylo rovno porušení zpu
vědního tajemství a zatím se ukázalo, že Le
pařík dávno o všem věděl, a že se k mičení
ničím nezavázal. „Pozor“ ovšem neuveřejňoval
Hofrovy články uni z lásky k církvi, ani
z lásky k nižšímu kléru. Byl mu vítán zápasník
jakýkoli, a běželo ma o kšeft. Kdyby byl Hofer
psal do listu jiného, suad by nyní proti němu
sám útočil, jako to činí mnohé jiné protikatc
lické listy. Takto ovšem chtě nechtě musí
všelijak svého dopisovatele umývati, aby aspoň
poněkud blamáž zatušoval. Sympathie k osobé
Rectově do nedávna i v některých našich listech
projevované byly poněkud předčasné. „Bílý
Prapor“, jejž nikdo viniti nebude z pochle
beoství k vyšším hodnostářům, byl opatrnější
a tušil již dávno před vyzrazením v Rectově
akci kus nedůsledného dobrodrožství.

Mime Svozila se zachovali v celé věci

FEUILLETON.
Machar promluvil.

Reforuje Ferd. Vlček.

Machar v příčině smutných událostí
v diecési Olomůcké oapsal článek do Vídeň
ského „Času“ (Zeit), odkudž otiskl jej „Čas“
Masarykův a Herbenův. Domníváme se opráv
něně, že tito pánové Machara milují. Ale ta
kové úsluhy, jaké přeložením a uveřejněním
článku Macharova dotčení páni učibili, přáte
lům se neprokazají, lečby se měli intelektuálně
a mravně obiti. Ve Vídni Němci Machara po
stránce povahové, v literárrích jeho plodech
se obrážející, posud úplně neznají, ale u nás
přece dostatek jest již známa jeho psychopa
tická ctižádost, která chápe se i nejhnusnějších
prostředkův osobní msty proti těm, kteří o
jeho děravý majestát nějak zavadili. Uveřej
něním článku „Arcibiskup dr. Th. Kohn“ „Čas“
důkazy o duševním marasmu Macharovu do
vršil pak j.ž úplně, takže skoro vnucuje se
nám domněnka, jako by ho chtěl vydati vše
obecnému a Zzaslouženómu posměchu. Tak
čteme ten chvástavý začátek: „Mne nikdo ne
bude dojista viniti, že bych Inal nějakou
zvláštní laskou ku knížatům kněžským. Pražský
arcibiskup se radil se svými fialovými pány,
může-li iwně dát zavříti; páter Brynych, ne
božtík biskup královéhradecký, nařídil kněžím
sobě podřízeným, aby sami četli mé knihy
bedlivě, ale za každou cenu je vymítali z ru
kou svých oveček; v diecési brněnské 4 olo
můcké upírá mi, jak uejtlnstší kanovník tak
nejbubenéjší kovperator, že bych byl legitimním
dítětem Foiba Apollona a s důrazem a pře

statečně i oni církevní hodnostáři, kteří nyní
přímo na svého arcibiskupa nsléhají, aby emyl
ze sebe obvinění řádným šetřením za přítom
nosti kompetentních evědkův.

P. arcibiskup Rectovi odpustil — teď,
kdy jiné cesty nebylo. Články Rectovy ovšem
8e ve všem 8 pravdou nesrovnávaly. Ale zde
jest otázka, co by bylo prospělo víc: důklad
nější sebezpyt napadeného, či to houževnaté
pátrání po osobě pisatelově? Bylo potřebí
tolik příkrosti proti kněžstvu té diecése, jež

pro Szovalo dříve svým arcipastýřům nejvřeejší lásku synovskou? Kněží jsou nyní pro
následování ze všech stran; jak se mí puk
katolickému knězi s chatí pracovati, jestliže
trpí i příkrostí svého představeného, jeně mu
má býti největší oporou, pravýmotcem ?

Každý si může učiniti úsudek sám, na
které straně byla vina větší.

Pamatujeme se dobře na poměr zvěčně
lého biskupa Brynycha k diecósníma kléru.
Když některému knězi nemohl při nejlepší
vůli vyhověti, aspoň potěšil. „Bez vás já bych
nebyl nic“, vyjádřil se jednou skromně gratu
lujícímu kněžstva Hradeckému. Když jednou
obdržel méně galantní dopis od kněze, který
se domníval, že mu bylo ublíženo, pravil
k pisateli těchto řádků: „Já ma to všecko od
pouštím, poněvadž psal hned v prvním pohnutí
bez rozmyslu.“

Liberální a židovské listy pálí velice ta
okolnost, že i v nynějším pokušení se u mo
ravského lidu jeví nezlomná duše katolická.
Inu, nemějte, pánové, Moravanům za zlé, že
nechtí putovati z Římado Jerusalema; ti Vás
podráždí svou stálostí ještě víckrát.

Počínání arcibiskupovo vzbudilo bouři ve
vlastním stádci; leč čekejme, že vzbudí dů
razný odpor realistů a sociálních demokratů
sebe větší Švindl židovský. Židé se mohou

zcela bezpečně, kdyby germanisovali ještě hůř
než v Praze. Nechť se každý upřímný Čech
táže, kde jest asi více svobodomyslnosti a
citu pro právo: zda v táboře katolickém, či
protikatolickém. Jsme přesvědčení pevně, že

m neblahý spor rozlaští sám nejspravedli
věji. Židovské listy 8 průhlednou tendenoí již
vykřikují, že se stane p arcibiskop kardinálem,
vědí už kdo bude jeho nástupcem, atd. Opa
kuje se zde úmyslné lhaní jako po smrti bis
kupa Brynycha.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 13. května.

(Komu nebylo rady, tomu nebude pomoci. — O
semřelém architektu Jamu Zeverovi. — Několik
slov „o hračce ma souboj“, která se mesi prašskými

chlapci vamáhá.)

nili výsledky sjezdu inladočaských důvěrníků
v Praze na nicku, měli jsme pravdu oa fous!
Mladočeští důvěrníci předvolali si při sjezdu
tom pány mladočeské poslance před svou soud

svědčivě problašuje, že jsem potomkem Můuje
státu pekelného. Nemám věru příčinyk lásce“...

Představte si hospodu, kdež „na výzva
dryáčnických plakátů shromáždilo se obecen
stvo, jež, nezvyklo jsouc vážné stravě duševní,
očekává zvědavě kočujícího umělce, který só
lovými výstapy p. t. publikam má pobaviti.
Vložte v ústa takového ordinárního žvanila
tento úvod Machurův a poznáte, kde všudy
český básník, dítě Foiba Apollona, může po
pulárně proniknonti. S nějakým tlustým titalem,
tak nějak jako: „hrůzostrašné pronásledování
lidí poctivých a nevinných“ (rozuměj Machara),
může nám citovaný úvod českého básníka též
soutěžiti na jarmarcích 8 těmi výrobky, které
tištěny jsou Švabachem a jejichž cena vykři
kuje se za Šesták.

Však obratme frontu od Machara, jakým
skutečně jest, k Macharovi, kterým chce býti
před vážnou veřejností. Již v citovaném úvodu
kult drahé osobičky bije do očí. Že ohledně
rozkazu, v naší diecési vydaného, Machar lže,
rozumí 8e samo 8aim0u, neboť Machar lhal,
lže a bude lháti. Proti redaktorovi „Nového
Života“ vylbal celou hospodskou činobru, a
když mu Dostál nešlechetnost tu četnými
svědky dokázal, Machar sice na obranu ani
nepipl, ale nezapornněl.Tak aspoň dokazoje jebo
článek,kterážto slátanina nejapných smyšlének,
řvoucích neohrabaností, boucharonstvím proti
katolické církvi a náboženství má vlastně vý
chodisko v osobní nenávisti proti Dostálovi,
jenž nechtěl se jeho dobře vypočítanému 50
bectví klaněti. Již ta genealogie, ve které si
Machar přisuzuje původ od „Majestátu pekel
ného“, svědčí o dotěrném velikášství, které
šilbá po obdivu a uznání. Zatím však věc 8e
má docela jinak, a velmi vystižně Machbarovi
na záda přišil Eisler tento epigram:

nou stolici, aby jim sumárně pro celou řada
nepřístojností vyčinili a do duše zahřměli. Co
pánům poslancům bylo při této přílešitosti
pověděno, nebylo sice zrovna mnoho, ale bylo
toho právě tolik, že to každému slušnému
muži mohlo docela dobře postačit, aby ' se
alespoň na nějskoa dobu vzpamatoval. Jak sí
však mladočeští páni poslanci vzali důvěrník
jim učiněné důtky a napomenutí ksrdci sjak
dbají vlastních resolací, to nejlépe charakteri=
suje faktam, že zrovna za týden po slavném
sjezdu důvěrníků v Praze bylo pří důležitém
jednání na říšské radě ve Vídni ve sněmovně
přítomno celých (BBčeských poslanců, z nichž
ovšem ke všemu ještě Miadočechy všichni
nejsou.

Ani z daleka nám nenapadá pánům po
slancům nesvědomitost a nedbalost ve vyko
návání jejich poslaneckých povinaostí vyt:kati.
Příhoda tato uvádíme jenom proto, že podle
všeho mladočeské straně není více žádné po
moci, neboť když v bezprostředním zápětí
sjezdu důvěrníků poslanci její takto jednají,
ta národu při největší shovívavosti nezbude,
než-li při nejblíže příštích volbach nabraditi
je napořád osobami poněkud muožněji a vla
stenečtěji smýšlejícími.

Předešlý týden znamenal pro český Slavín
Nbobatou žeň“. Zesnuli během jeho vyšehrad
ský kanovník a zasloužilý spisovatel Beneš
Method Kulda, herec Národního divadla a spi
sovatel Jiří Bittmer a věhlasný český architekt
Jan Zeyer. Prvním dvěma věnoval pražský
denní tisk příslušnoa zaslouženou pozornost,
avšak památky posledně jmenovaného musíme
se úde ujmouti a nechtějíce opomenutí nebo
nevědomosti jistých redakcí a redaktorů na
místě opravovati, povíme tady o Janu Zeyerovi
několik dat, jež význam jeho v české společ
nosti a v českém veřejném životě přiměřeně
osvětlí.

Minulý týden kmitla se pražskými donními
listy stročná zprávička: „Včera (t. j. 6. května)
zemřel zde architekt p. Jan Zeyer. Pohřben
bude z ústřední kaple hřbitovů Olšanských.“
Kdy, toho udání scbázelo. Čekali jsme na další
zprávy, jež byly pražské listy o tomto vyni
kajícím a znamenitém muži přinésti povinny,
avšak marně,

Kdo to byl ten architekt Jan Zeyer?
Architekt Jan Zeyer byl rodilý Pražan,

syn proslulého zdejšího velkoobchodníka dří
vím a aladší bratr slovatného spisovatele
Jaliu Zeyera. Po ubsolvovánínižšího gymna
sia a vyšší reálky oddal se Jan Zeyer studiím
technickým oboru stavitelského a byl jedním
z nemnoba českých architektů, kteří tohoto
titala právem užívají. Jako student byl
horlivě činným ve etarém „Akademickém čte
nářském spolka“, mezi jehož čínovníky opro
střed let šedesátých v minulém století náležel.
Po odbytí stadií technických a po složení
přísných zkoušek odebral se Jan Zeyer na
cesty po Evropě a proniknat vzácným sruyslem
pro umění a jsa všestranně vysoce vzdělán,
oddal se ideálním snahám, že vlasti své a rod
nému svému města z ciziny přiveze co nejvíce

Předomýšlivý Macnar pán
zas ukřivdil nám velice,
Tím satanem já tul:pán
nemyslel cara geheny.
Pryč s kohoutími břebeny,
ješ nasazují slepice!
Jen vatánka jsem v očích měl
jak právě z bedny vyletěl
bludného chéfa opery.

Vždyť znáte krásné večery,
kdy takovýto pekelník,

/ vyrážel z dětských hrdel křik,
na rudém jezdě eochůrku,
slintaje, brepce, blekoce,
bned potichu, hned divoce!
Nu, abych slovem všechno řek:
já v očích měl jen potvůrka
dle Kopeckého tradice.

Když však chce, Machar jest také hodný
a citlivý člověk. Slyšte jen, jak jest rozbo
lestněn: „A přece od několika duí nemohu se
zbaviti přímo fysické bolesti, myslím-li na olo
můckého arcibiskopa!. . . Podivná věc! Vidím
jej v nějakém pokoji jeho residence. Je sklíčen,
zlomen“. A když si Machar utřel slzy, jež na
komediantské tváři komediantská duše jeho
vyplakala, začíná výstap jiný. Jeviště jest
prázdné, kulisy opatřeny podobiznami Maaa
ryka, Hilsnera, Anežky Hrůzovy, Hálka. Ze
vzdálí zalóbá hluk zmatených hlasů. V pozadí
jeviště shromáždí se pomalu dav lidu, jenž ro
zechvívá se „všeohecným jakýma rozhořčením“.
V tom vystoupí na otevřenou scénu Muchar
a jaksi velebně a věštecky vysvětluje ono vše
obecné rozhořčení lidu: „Vyvolali je proti pří
teli Masarykovi pro rukopis, pro Hilsnera,
vyvolali je proti mně pro Hálka, pro hymnu
ošibeničkách, pro řvoucí vlastenecká hrdla, ale
nezachránili ani rukopis, ani Hálka, nepře



uměleckých poznatků, jimž by v Prase cestu
rasil a smysl pro umění a krásu zde šířil.
Maje k uskutečnění tohoto spanilého zámysla
svého dostatek prostředků, navštívil veškerá
stavitelsky důležitá a vynikající města a místa
evropská a konečně za příčinou nejdůkladněj
ších studií pobyl přes dvě léta v Italii, najmě
v Římě,kde bydlel s přítelem svým věhlasným
sochařem Bohoslavem Schbnirchem.

Vrátiv se jako vyspělý mu , (jemaž se codo
vzdělání, uměleckého emyalu,důmysla, bystrosti
rozumu, jemného a proto každou nízkost a
nečestnost rozbodně odmítajícího mravo, ohla
sené a příjemné výmlavnosti těžce bylo hned
někomu ze příslušníků jeho oboru rovnati,)
do vlasti, s nadšením ujal se provádění ušlech
tilých svých snsh. V tom dostalo se ma

borlivé pomosnice ve slečně Františce Švagrovských z Roudnice, dcery tamní proslulé
vynikající patricijské rodiny, jež uprvetřed
Jet minulého věku brála vČechách nemalou
úlobu v ohledu vlasteneckém, pokrokovémi
blahovolném. Jan Zeyer vstoupil se jmenovanou
ušlechtile smýšlející « vysoce vzdělanou sleč
nou ve Šťastné manželství. Napotom svaky jeho
se stali universitní profesor p. Dr. Frantiňek
Vejdoveký a pražský advokát, nedávno též
náměstek starosty měst pražských p. Dr. Voj
těch Frič. Bratří pí. Zeyerové, zejména vzácný
a vzorně obětavý | vlastenec p. | August
Švagrovský, jsou v české veřejnosti osobnostmi
šíře známými.

Architekt Jan Zeyer usadil se v Praze,
kde otevřel vlastní stavitelekou kancelář a
provedl na vlastní účet celou řadu staveb, o
nichž se své doby tak pochvalně mluvilo, že
jméno jeho nemělo již proto vejíti v nehodné

zapomenní. Avšak Jan Zeyer nevěnoval secelým úsilím své dovednocti a svých zkuše
ností rozmnožování vlastního bohatství, nýbrž
jeho osobní i hmotné přispění platilo všem
krásným a umění týkajícím se snahám v Praze
zvláště a v Čechách vůbec.

Zejmena byly to „Národní Listy“, kteréž
od let sedmdesátých až do konce let devade
sátých přinášely Zeyerovy věcné odborné články,
ješ ve mnohých a mnohých veřejných záleži

nm jeho oboru bývaly namnoze aměrodatnými.

Zeyer byl činným v „Umělecké Besedě“,
v jejíž výtvarném odboru náležel mezi jeho
nejpřednější členy; býval předsedou „Společ
nosti přátel starožitnosti“ a vůbec účastnil se
účinně a obětavě všeho, co rozmnožení nebo
zachování krásných a oměleckých důležitosti
v českých zemích sledovalo.

Od něho pochází původní návrh na upra
vení méstského parka před nádražím dráhy
císaře Františka Josefa. Co na parku tom není
vhodného, toho záslabu nesou jiní. A Zeger
to přede všemi byl, kdo se před 16 lety nej
rozhbodnějiohradil proti dalšímu vandalskému
ničení stavitelských a uměleckých památek
v Praze a on také po důkladných stadiích
uveřejnil soupis památek, jež byly v Praze
v XIX. století zbytečně zbořeny, odstraněny a
zničeny. Toto jeho vzácné stanovisko a pocho
pení drahocenného zevnějšku města Prahy, jež
a nadšením hájil, vzbudilo mu mezi jistou
třídou „pražské inteligence“ nepřízeň a nelásko,o]
evědčili nás dodnes, že Hilsner nachytal krev
Anežky Hrůzové pro velikonoční macesy, a že
bych jim ty šibeničky stavěl dnes a s větší
chuti ještě, tímto je slavně ujišťaji“.

Nechť stojí kdo proti realistům jakkoli,
vytrvalosti v jistém předmětu upříti jim ne
může. Jest to ona houževnatost, se kterou ať
slance svítí, ať hrom bije, mluví a píší o ru
kopisném boji, o Hálkovi, o Hilenerovi atd.
Jest to jejich výměnkářský inventář z minu
lých časů, jenž nabyl u nich určité ctihodnosti
a bez něhož jejich články, polemiky a řeči
jsou již nemyslitelny. Začne se třeba o severní
točně a laskavý čtenář musí býti již tak trpě
liv a vyslechnouti na příklad tento refrén:
»Český realism ve sporech rakopisných zahájil
boj o svoboda kritiky a protestoval proti vlas
teneckému hlasování v otázkách vědeckých;
rovněž i v boji o Hálka ukázala se celá ta
bída našeho domácího copařství a vlastenecký,
klerikální ritnalism provalil se v aféře Po
leneké“. Hle, tento refrén nikde jsem neopsal,
a podívejme se, jest přece čistě realistický.
A není se proč diviti, protože to člověku zní
do uší stále se všech stran.

I Machar ve svém článku této ošuntělé
praktiky se uchytil, jednak aby se osvědčil
přítelem Masarykovým, jednak aby se mohl
svésti se svými šibeničkami. Historie s těmi
čibeničkami jest jednoduchá. Machar boje se,
aby se nepřestalo o něm v Čechách mluvit,
vlastenčí totiž se žlutými pergameny ve Vídni,
vyrobil papírové šibeničky počtem prozatím
půl milionu. Na ty roztomilé šibeničky chtěl
pověsíti půl milionu vlasteneckých, řvoucích
hrdel; sám totiš ob čas zařve nevlastenecky.
Potom čekai, brzo-li v Čechách pro ty šibe
ničky počne bouře, ale ta se nedostavovala.

Jež Zeyeroví na cesta životem neopomenuly
nastlati trní, 60 nejvíce jen mohly.

Pisatel těchto řádků žil se Žeyrem po
dvacet let v důvěrných přátelských stycích a
proto dovede oceniti to nadšení, láska, vronc
nost a obětavost, s nimiž Zeyer ke zvelebení
rodného svého města Prahy pracoval a krásy
jeho chránil.

On byl první, kdo zuření, ješ zde tak
zvaná „bestia triumfans“ prováděla. silnou svou
rukou zastavil. Jemu náleží zásluha, že 8e
proti tomu ozýval, když se ještě všeobecně
mlčelo. Jaký to měl Zeyer těžký boj a jak oi
v ném dovedlobratně vésti, doložíme příkladem.

Koncem let osmdesátých neměla správa
obce král. hl. mésta Praby nic důležitějšího na
práci, než-li starati se, aby při starobylém
chrámu týnském stojící kaple sv. Ludmily
byla zbořena. Tomu se jistá část inteligence
pražské již protivila, uvádějíc proti tomu celé
řady nejvážnějších důvodů, přes něž však na
staroměstská radnici přecházeli k denníimu
pořádku a konečně se městská rada usnesla
Da tom, že jest kapli sv. Ludmily potřeba
zbourati z toho důvodu, aby nezaměstnaný
lid nalezl při bourání tom — zaměstnání.

To byl ovšem že silný tabák pro obhájce
restaurace ke zbourání odsouzené kaple a proto
Zeyer dal do „Národních Listů“ zasláno, v němž

o nezaměstnané vroucně děkoval žádaje ji, aby
v tomto svém lidumilném počínání jenom dále
pokračovala a nezaměstnané ihned zaměstnala
také — rozbouráním Prašné brány.

Nyní teprve se pánům na radnici roz
břesklo, když se celá Pruba a celé česká krá
lovství jejich „lidumilnosti“ hlasitě smály.

Největším pak a nejdůležitějším dílem Zey
erovým byl návrh na asanaci Starého Města
a Josefova, jejž do nejmenších podrobností vy
pracoval a rozpočetl a spolu opatřil společnost,
která by asanaci tu na svůj účet a k nema
léma prospěchu a výhodě obce král. bl. města
Praby provedla. Ačkoliv Zeyerem navrhované
vnější rozlaštění asanace té v priacipn se nyní
provádí, (za jaké oběti a za jakou cenu, otom
8e nechceme šířiti,) nebyl návrh Zayerův přijat,
ač v opačném případě mohly býti dnes Staré
Město a Josefov v nové své tvářnosti již zbu
dovány,mostempřesVltavus Letnouspojeny,
což by bylo také bývalo zadrželo zbytečný a
přehbnanýstavební ruch ua předměstích, kterýž
Praze obrovské a nenahraditelné škody donáší

a působí Dnes se cítí, ví a přiznává, jaká tobyla chyba, že Zeyerovy projekty na radnici
nebyly akceptovány, avšak pozdě bycha honiti.

Architekt Zeyer pro věčnou paměť,když
si pražská obec 8 asanací race spoutala a mi
liony dluhů na sebe uvrhla, ve „Spolku ar
chitektů a inženýrů“ pověděl, jak Ae 8 jeho
návrhy jednalo, a přednášku tuto, jež prová
zeua byla nejširším veřejným zájmem i 800
hlasem odborných krahů, uveřejnil ve měsíč
níku „Alethei.“

V posledním pak desítiletí vydal nádherný
a nákladný popis vynikajících pražských slo
bových staveb, který bude věky přetrvávajícím
pomníkem vznešených, vážných a nad jiné vy
nikajících snah, jimž život architekta Jana
Zeyera byl zasvěcen.—==———————
Machar dále čeká, a ono pořád nic. Lidé jdou
okolo a šibeniček si nevšímají, takže Piperger
stává se již onetrpělivým. Až to emiloval se
redaktor „Osvěty“, Václav Vlček,jenž do milých
šibeniček udeřil sžíravým vtipem a ostrou
satirou. Machar zajásav, vyzdvihl šibeničky
na otázku národní a chce od té doby zavósti
evůj nový letopočet. O tom nás slavně ojišťaje.

A slyšte ještě jiná překvapení: „Že jsem
předem ukázal trochu faible pro arcibiskupa,
nic nevadí. Je to rys povahy. Caesar mi byl
protivný až do té chvíle, kdy přišel šosák
Brutus a vehnal mu k srdci dýku, s- Napoleo
nem III. sympathisuji teprv u Sedana“. Kdyby
to tak mohli slyšet Caesara Napoleon,s jakým
vděčným úžasem by skláněli své majestáty
před Macharem! Takové veliké psychologické
datum, 8 tak suverenní jistotou pověděné — a
žádné nebeské těleso ještě neprasklo a ta naše
hloupá zem 8e nezastavila a točí se dál.

Roztomilé jest též místo.v traktátu Ma
charově, kde vytýká dvěma moravským kněžím
mstu. Pln posvátného ohně pro zásadní dů
slednost a odpuštění vin spáchaných, hřmí jim
do duší: „Má jest pomsta a já odplatím“.

Namítáš, milý čtenáři, vyhrůžky jebo, že
Dostálovi neodpustí, že ho rozmačká a zničí?
Ale to přece nepsal Machar, nýbrž tak zasy
čelo druhé jeho já, na něž naříká si ve svých
„Konfessích“, jaké s ním má trápení a jak se
8 ním často musí popadnouti do křížku. A s
téhož hlediska muslš posuzovati všechny ostatní
důvody, které vedeš za svědky jeho zavilé
strannickosti a jedovaté pomstychtivosti.Ostatně
na veliké lidi, jejichž každé slovo jest událostí,
nemůžeme jíti vždycky se svými uzoučkými
obzory a Machar podává nám přímopo lopatě,
že jest člověkem skutečně neobyčejným.

Nemohouce zde do dalších podrobností
veřejného působení Zeyrova zabíbati, musíme
přiznati, že v něm skonal v Praze jedenz nej
zoamenitějších její synů, který ji nejvroucněji
a nad avé síly obětavě miloval. Po odpůrcích
jeho návrhů a snah nebude více ani zmínky,
ale jméno Zeyerovo spravedlivá budoucnost
bude zajisté ráda a vděčně ováděti a ceoiti.
Jak jsme výše poznamenali, byla poslední leta
jeho života postlána trním, o čemž nemámese
za oprávněné šířiti, jelikož zdatní synové jeho
i přes to dojdou svým Časem zajisté že možným
svým působením náhrady za utrpení, jež otce
Jejich v předčasný hrob sklátila. Podotýkáme,
že starším ze synů vzácného našeho architekta
jest nadějný malíř Angelo Zeyer, jehož práce
vzbuzují nejširší pozornost a oprávňují ho
k nejlepší budoucnosti.

Jan Zeyer zemřel více než-li po celoroční
těžké chorobě. Pražské listy úmrtí jeho zazna
menaly tak lhostejně, jako by umřel tuctový
krejčí Přetrhdílo z Kozího plácku, což ovšem
není nectí Zeyerovou, když pražeké noviny ©
tak vynikajícím českém muži povědéti nedo
vedly ani hodina, kdy bude míti pohřeb, aby
ho nesčetní přátelé a ctitelé ke hrobu mohli
doprovoditi. .

Zeyer pohřben byl za účasti rodiny a ně
kolika přátel, jež by na prstech jedné ruky
spočítal, v pátek dne 8. května o 6. hodině
večerní za ohromné bouře a lijavce, ješ nebesa
v tu chvíli spustila, jakoby sama oplakávala a
omluviti chtěla tu českou pražskou společen
skou a veřejnou zbídačelost, s níž byl tak vy
nikající muž a vlastenec, jako byl urchitekt
Jan Zayer, spouštěn do hrobu.

To jsme měli za vhodné a za potřebné ve
stručnosti zde povědětijako charakteristiku a
obrázek pražských veřejných a společenských
poměrů.

L +
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Jedním z komických zjevů nynějšího
pražského života jest, že v jisté části zlaté
pražské mládeže stala se oblíbenou „bračka
na souboj.“ Někteří panáčkové totiž, jejichž
čest záleží především v tom, aby se pilně
učili, tatínky a maminky poslouchali, do před
nášek chodili, představují si „čest“ jako něco,
s čím se mohou párati.

Pro daremnosti, plané tlachy, nechutné
plácání štváni jsou jednotlivci k tomu, aby
své přátele vyzývalina souboj! Ovšemže jsou
to ponze dětinské hračky, když chlapci, kteří
si ani cerbolát k večeři nedovedou pořádně
oloapati, a kteří dostali snad teprve o posled
ních vánocích od Ježíška pérořízek, vyzývají
se na souboj se šavlemi, jež ani držeti nen
mějí. Avšak právě proto sluší tyto hračky,
jež se k obveselení širšího publika častěji
v Praze vyskytují, uvésti ve veřejný posměch.

Není nic daremnějšího, jako když všelijací
štvanci a zevlouni seštvou dva dětinské blá
zínky proti sobě, aby se vyzvali na souboj a
když potom v saloním úboru v černých raka
vičkách jako sekuadanti jejich fangují tím
způsobem, že na účet duelantů jezdí po Praze
ve fiakrech a při tom se především starají,
aby se o nastávajících soubojích nedověděli
rodiče kombatantů.———————--———

Byť bychom ono poačování o pomstě vá
žili za vrtochy draného jeho já, nicméně ne
můžeme Machara jen tak propustiti tarn, kde
volá po „špaoglích“: „Nic to není. Vzpoura.
Meuterei. U vojska by sborový velitel (Machar
byl lajtnatem) takovéhle kadety pozavíral, až
by zmodrali, a rozšufná žarnalistika by ani
necekla“. Bude tedy asi pravdivá pověst, která
o Macharovi obíhá, že se v něm ozývají často
ideály pasté soldatesky. Máme na to své do
klady. Na příklad špiónstvím začal v novoji
čínské formance“), tam odtud podnikl též dů
myslnou půllitrovou stratégii proti Dostálovi
a dokonce nyní chce právo a spravedlnost vy
řizovat způsobem zpopného komisního feldvébla.
Pak mu věřte, až se bude ve svých verších na
parovati ušlechtilými city a rozhořčenýmigesty
rozhánět se proti bezpráví! Slovem, švec ke
kopytu a Machar do kasáren! Tamjest ovzduší
a místo, přiměřené jeho instinktům. Ve slušné
a vzdělané společnosti necítí se doma; to do
kázal již většími a menšími mizernostmi, které
na účet české literatary a národa již napáchal.

Končím. Vytkne mi snad někdo, že jsem
takto psáti neměl. Psal bych jinak, kdybych
aspoň zásvit touhy po spravedlnosti a pravdě
u Machara zpozoroval. V skutku však celý
článek nesen jest vztekem nejen proti Dostá
lovi, ale též proti všem kněžím katolickým
bez rozdílu. A nejhorší jest, když člověk po
vahy Macharovy ujme se úřadu cengora mravův
a začíná citovat písmo sv. tam, kde proti ob
sahu mluví colý jeho život. Elaboratam Ma
chariacum.

*) Machar počítal sklenice piva v Novém Jičíně.88



Máme za to, že jest veřejnou potřebou,
aby tací štváči dětí do hraní si na souboje
byli exemplárně potrestáni, ueboť sváděti
chlapce k nepředloženým skutkům jest da
remností, která se nemůže a nesmí trpéti,
třebas nějakým lajdákům působila legraci a
byla vlastoě jenom bloupým Špásem.

Doufáme, že toto odbytí a ocenění v Praze
v oblibu přicházející „hračky nu souboj“, jejž
u dospělých zavrbojeme, postačí, aby si jistí
panáčkové vybledali zábava, se kterou by se
nermusilí alespoň před rozamnými lidmi tajiti.
Čest, dobrý mrav a ušlechtilý snolečenský
ton jsou těmito komediemi vlastně uváděny
v posměch a nevážnost. Až „hračkou na 80
boj“ posedlí panáčkové časem dorostou ve
skutečné muže, dají nám za pravdu.

Obrana.
„Jezovitství.“ Naši protivníci udělali

z jesnitů nestvůrné maškary; bojná jejich
fantasie vybájila, že jest jesuite hotový typ
pofoucblousti, pokrytectví a lsti. Že se to
8 pravdou peerovnává, o tom by se mohli pá
nové poučiti aspoň z klassického historického
spisu protestanta Denise — kdyby chtěli. Ale
jim se líp líbí šosácké báchorky čerpanéz kr
váků než všecko svědectví novější historie.
Nyní při uféře Kobn Rectus uštědřají nepře
branou měrou název pjezovitství“ kněžím
v ufóře súčastněným. Ale když již mají příliš
malou paměť, není nevhodno připomenouti, že
vlastnosti, jež pod slovo „jezovitství“ sbrnují,
byly majetkem nikoli jesuitů ale protestantů,
a to plnou měrou. Na př. Luther psal příteli
Spalatinovi, že neví, je-li papež sám Antikristem
či jen jeho apoštolem; a několik dní před tím
tento hrdina psal pokorně témuž papeži Lvovi
X., že neměl nikdy v úmyslu podrážeti auto
rita svaté stolice, která jest po Kristu na nebi
(!) i na zemi nade všecko. Stál při sedlácích
potud, pokud se domníval, že zvítězí; když se
válečný los obrátil, přidal se zase na stranu
šlechty. Dovolil jednomu mocnému tohoto
světa, aby žil v dvojženství; zároveň však mo

řipotmenol, aby se s tím mnoho nechlobil.
čděl, že by to chtěl také některý sedlák a

tomu to přece dovolit nemůže. Hlásal svobodu,
ale pronásledoval zle jiné náboženské novotáře
V tom bylo ovšem „jezovitství“ víc než dost;
takovou dvojí tvář neměl jesuita žádný.

V Čecbách přes osmdesát let tvrdili pro
testantští stavové, že jsou vlastné „kališníky“;
z té příčiny prý se na ně vztahují privileje
Sigmondovy, Jiříkovy a Vladislavy, dané hu
sitům. Když byl uveden protestantským pánem
do osady kaiišné pastor, dovedl týž poťouchle
se tvářiti s počátku jako kněz kališný, při
sluhoval svátostmi, v které nevěřil u teprve
znenáhla zaváděl novou víru. Nebylo to po
řádné „jezovitství ?“ Jesuité vykládali vždycky
a všade beze vši obojakosti celé své přesvěd
čení; přednášeli do podrobností celou katoli
ckou nauku bez rozpaků, bez poťonchlé abo
jakosti.

Protestanté a bratří bez velikých okolků
od r. 1575 začali veřejnost přelhávati, že majf
jednu víru, jen aby tím snáze dosáhli privilejí
platných dosud jen pro kališníky a kutolíky.
Na základě toboto tvrzení si vymohli r. 1609
majestát; a se zlou se potkal ten „evangelík“,
který se odvážil proti přetvářce vystoupiti.
Na př. protestantský děkan Chrudimský byl
pro svou přímost zbaven úřadu a uvězněn.
Když po času přece někteří upřímnější čeští
bratří důrazněji odkrývali nepěknoo masku
„sjednocené víry“, prohlašoval: je poťouchlí
vůdcové protestantismu za zrádce. Nejlépe se
jevila „přímost“ protestantů krátce před bitvou
běloborskou. I když byli místodržící s oken
svrženi, když povstalecké zbrojení bylo v plném
ruchu, stále „poníženě“ ohlašovali protestanté
svou nejlepší loyalitu. Snad ani mladočeská
hrdla neberou slova „vlast“ a „vlastenectví“
tolik nadarmo, jako odbojná protestantská
šlechta tehdejší; ale při tom panstvo na ve
dení války nic nedávalo, za to však pilně pě
chovalo kapsy své i kapsy cizích dobrodrahů.
Zatím české vojska chodilo polonahé a bouřilo
se pro zadržování žoldu. I v čase svrchovaného
nebezpečenství velká část sněmovníků chodila
v Praze místo do sněmovny do hospod, až je
mosil Vilém z Roupova napomínati, aby „ne

rosnidali“ hrdla a svobodu. Nebyla při těchto
rázistech notná porce „jezovitství ?“

Vybrali jsme z četných dokladů jen něco,
ale snad již toto stačí k dorozumění. O „je
zovitství“ našich protivníků nynějších se pře
svědčujeme každodenně.

Politický přehled,
Parlamentariemus ve Vídni pomalu zkomírá,

Co v něm bylo mocnějšího, obstrukcí vyvřelo a

nede vší plodnější prací uzavřela se bladina ne
čionosti. Parlament nemůže hnout ničím, není(
v něm pána, většiny, která se nyní utvořit nesmí,
aby různí rozhýčkanci bez obledu na práva ná
rodů lovili jen pro sebe asvé zahraniční strejčky.
Zlsté časy mají poslanci, kteří nyní jenom jednou
za týden si zajedou do Vídně na schůzi, aby si
tu mnozí vybrali diety a pak hajdy zase do světa,
A pan dr. Kůrber ochotně pánům každého týdne
daruje 55.000 K za 6 prázdných dní. Poslancové
přestávají choditi i do výborů. Ve výboru vyu“
čovacím zvolen byl odbor, který se má také zs
bývati důležitou věcí, reformou disciplinárního
řízení s učitelstvem na školách obecných a méš=
fanských. Do tohoto odboru zvoleno bylo 7
Němců, 1 Polák a 1 Čech. Že tu zvolení byli
toliko dva Slované, příčinou jest odsouzení hodná
nedbalost poslanců slovanských, kteří se do vý
boru nedostavili. Dobře praví Budivoj: »Mlado
českým poslancům vede se jako židu na zelené
Iauce: o nic se nesterají, v parlamentě nejsou
(tam posílají jen avantgardu), vládu nechají
v Čechách dle libosti hýřiti, nejvýš že se podá
interpelace, která se hodí bez odpovědi do mini
sterského koše, usnesení sjezdu důvěrníků vlastní

hovory, byleli výsledek sjezdový potěšitelný pro
oportunistv čí pro radikály ve straně. Ve'schůzi
posl. sněmovny dne 12. května byla spousta od
povědí na interpellace, schválen návrb posl. dra.
Stránského ohledně událostí v djecési olomoucké
a konečně odhlasována jedna podřízená předloha,
to bylo vše, k čemu se sněmovna vzmobla.

Iošprucká universita zůstane i nadále ústavem
německým, italské pak kursy přeloženy budou
do některého města mimotyrolského. Tak se
stalo dle přání Němců. 

Císař 11. května odebral se do Pešti, aby i
tam přispěl k vyjasnéní rozháraných poměrů par
lamentních. V uherské sněmovně se poměry ne
změnily, rovněž i protimaďarské hnutí v Char
valsku neustává. Celá řada železničních stanic
jest pro maďarské nápisy venkovským lidem ohro
žena a na ochranu jejich posláno už bylo vojsko
až z Uher.

Proti záměrům Combesovým, hnáti ve Fran
cii boj proti katol. církvi až do krajností, chystá se
již odpor i v řídících kruzích republikánských.
Tak sám ministr zahraničních záležitostí Delcassé
považuje další kroky na dráze proticírkevní za
povážlivé viklání dobrými poměry zahraničními.

Mezi Bulharskem a Tureckem panuje napjetí.
Turci činí vše možné, aby donutili Bulhary
k válce. Sesazují bulharské biskupy, zavírají ne
vinné učitele, professory, kněze a vůbec vzděla.
nější Bulhary, vraždíce nepobodlné, anebo posí
lajíce je do vyhnanství v Malé Asii. Srážky povsta
leckých čet Bulbarů makedonských s tureckým
vojskem jsou na denním pořádku.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nev. Bydžova. V nedělidne 10.května

konala katolická národní Jednota měsíčníschůzi, která
byla četně navštívena. Dp. katecheta Vladimír Hornov
přednášel o thematu „Náboženství a společnost.“ Po
přednášce rozvinula se debata o dobré četbě, jakožto
nutném prostředku ku dalšímu sebevzdělání jak rol=
níka, tak řemeslníka. Schůzi zakončil p. místopředseda
Králíček erdečným doslovrem, v němě zmínil se o vla
steneckém působení + biskupa Brynycha, vybíseje pří
tomné, aby sebevzděláním a pracovitostí přispívali
ku zdara vlasti.

Ze Sedlice n Kutné Hery. — Letosv
lednu počala se zde organisovati strana křesť,-sociální,
nejprvé ovšem a přirozeně v Kutné Hoře a sice v od
bočce Všeodbor. odražení křest. dělnictva. Poněvadš
však část členů (jichž jest nyní již kolem sta) jeon
dělníci a dělnice ze Sedlce, založena tedy i samostatná
odbočka v Sedici. Dne 10. května odbývána byla usta
vující valná hromada v Sedlci „u České koruny“ za
předsednictví delegovaného člena dozorčí rady p. Ma
lého z Katné Hory. Na schůzi provedena jednomyslně
volba výboru a po volbě při dosti četném účastenství
členů a hostů členy uvedených přednesl vp. Jos. Ze
Jený, kaplan, kritiku sociálních dějin XIX, atoletí;
poukázav dle záslnhy na bludné zásady liberalismu
o volnosti a sociální demokracie o rovnosti, vylíčil a
dokázal, že jen v křestanekém bratrství dojde lidetvo,
nejmě dělnictvo svých práv a toužené reformy. Řeč
a pozorností a porozuměním vyslechnuta. Mravnímu
upevnění odbočky a uvědomění křesť.dělnictva v Sedlci
provoláno „Zdař Bůh!“

Z Černilova. Dne3.t. m.pořádalakatolická
jednota naše divadelní představení „Růžová pouta“
6 výsledkem stkvělým. Celásouhra byla téměř bes
vedna. Jednotlivci pochopili úlohy své velice dobře a
neutuchající potlesk četného obecenstva byl důkazem,
e jakým zájmem všichni sledovali ušlechtilou tendenci
celé hry.[Přejeme mladistvému divadelnímu odbora
jednoty naší hojného sdaru i ns dále! — Dne 16. t. m.
ve avátek sv. Jana Nepom. bude přednášeti v jednotě
naší o 3. hod. odpolední jednatel vlp. Josef Mynařík:

o ov. Janu Rep. a jeho odpůrcích.“ V nedéli pakdne 17. t. m. poledne bude přednášeti dp. katecheta
Jukl s Hradce Králové o čéském státním právu.
Zdař Bůb!

sůstávaje (sůstávajíce) před lóm“v marmostech

roskošech„pa tao, nesmírnourarev šatstvu m, kroji, mustry rosličnýms po
tvornými, starým Čechuom, předkům svým nepo
vědomými, páchali a provosovali v slavném hodo
vání a pangelování, s soušením chudých lidí. jemě
(kteří) se práva a spravedlnosti dovolati nemohouce,
úpěli, k Bohu na pomstu volali a šalovali.

Mikuláš Dačický o katastrofě
Bělohorské v Pamětech I, 268.

Zprávy místnía z kraje,
Vzácná návštěva. Tento týden zavítal:

do Hradce Králové a tem užil pohostinství u 00.
Jesnitů J. M. nejdp. Msximos Sedfaoni, katolicko
koptický biskop z Minia v Egyptě, aby vyprosil
tu nějaký milodar pro svěřené křesťany koptické,
kteřípostrádají kněží,kostelůi škol. Početkoptických
katolíků za posledních let stoupl z 10.000 na 25.000;
jsou psk pod zvláštní ochranna Rakousko-Uherska,
těšíce se velké přízni císaře Fr. Josefa I. Domorodých
kněží jest mezi nimi asi 50. J. M. vzbadil v Hradci
veškerým svým zjevem zvláštní pozornost.

Oslava Tomkova v Hradel Králové.
Nestor českých historiků W. Wladivoj Tomek, rodák
královéhradecký, slaviti bude dne 31. května osmde
sátileté narozeniny. Významný tento den oslaví toké
město naše v sobota dne 23. května důstojným spů
sobem. V Klicperově divadle bude večer přednáška
universitního professora J. Golla „O působení Tom
kově.“ Dva slavnostní sbory zvýší lesk této slavnosti.
Městská rada pozvala osobně zvláštní depatací, se
stávající z p. starosty dra. Ullricha a p. náměstka
Pilnáčka, slavného svého rodáka a Ise očekávati, že
etařičký Tomek osobní svou účastí zaváže si náv
všecky ku vděku. Před přednáškou bade rozdáván
pamětní list o působení oslavěncově, psaný p. drem.
Urbánkem. Po slavnosti v divadle bude přátelský dý
chánek v Besedě. Při významu jména Tomkova lze
očekávati, Ze narozeniny slavného rodáka budou také
pravým svátkem všem uvědomělým Hradečanům. Jen
tan jest cti hoden, kdo umí ji jinému prokazovati.

Očkování dítek v HradciKrál.dosudne
očkovaných provede měst. lékař ve dnech 18., 19., 20.
května 1903 vždy od 10'/, hod. do 11*/, hod. dopol.
a od 2 do 3 hod. odpol. v „Sokolorně“. Přeblídka
letos očkovaných, jakož i očkování další konati se
bude ve dnech 26., 26. a 27. května v tuže dobu a
v téže místnosti, K očkování toma ogito bude animální
látky z ústavu v Jindř. Hradci. Rodičové dítek dosud
neočkovaných důtklivé se vyzývají, aby v uvedené dny
dítky své k tomuto očkování přivedli, ježto by jinak
předvolání byli c. k. okres. hejtmanstvím.

Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Král. dne 9. května.
Přítomni: Urban, Pochmon,Jenšovský, Andrlík, Lu

štinec, Lábus a Polék. Podpory nemocenské n:Krist. Jelínkové z Úpice (10 dní rhenmatismue) 11:42 K,
Františkovi Duškow z Ustí a. O (7 dní chřípke)8 K,
Frant. Vokolkovi z Hlinska (14 dní katar plic) 16 K,
V. Horáčkovi z Choltic (7 dní nemoc hrtanu) 8 K.
Několik odmrštěno. Přijatí členové do III. tř.: Fr.
Richter, F. Štěpánková, A. Hrdinová, A. Balášová, Fr.
Hrdina, B. Taclová, J. Suchomel, J. Macháček, L.
Novotná, J. Motyčka, O. Novotná, M. Motyčková, F.
Peterka, J. Koloný, V. Lorenz, J. Poláček LI.,všicbni
z Kyšperka; M. Formánková III., M. Horuičková III.
£ Čáslavě; J. Kaisrlík, A. Jirásek, Jos a Jan Kovář,
J. Harcuba, L. Vacková, M. Kubinová, všichni do
III. tř.a z Hronova.— Plenární schůse výboru
koná se v neděli dne 24. května o 1t/, hod. odp.
v Hradci Král. v Adalbertinu s tímto programem:
1.) Zprávy. 2 ) Rozhovor o nemocen. podporách a upra

vení jeho řádu. 4.) Postup odborové Sraninace a konání přednášek a jich financování. t.) Štávkovýfond.
6.) Výsledek agitace v celých Čechách a další postup.
6.) Petice o zdražování potravin na říšskou rada.
7.) Volba tajemníka za odstouplého p. Poláka. 8. Stíš
nosti a návrhy odboček a členů, jež musí býti podány
nejdéle do 24 hodin předschůzí do rukou tajemníka p.
Poláka. 9.) Týdenní rozhodautí o podporách a rozhovor.

Na mimořádné schůzi městského
zastupitelstva v Hradci Král. dne8. t. m. schvá
lena konečná úprava účtu za stavbu obecných a měš
fanských škol. Pozemky pevnostní prodány p. Ant.
Petrovi za 2167 K 20 h a p. staviteli Novotnému za
3020 K. Vybírání dávky z piva ponecháno bylo opět

pivoraru. Vybírání dávky s líhovin svěřeno p. Fránlovi e spol. za 8600 K, Vybírání dávky s vína sa
dáno za 1820 K p. C. Vlachovi.

Surevest. Dne 7. t. m. odpoledne jel jistýřeznický učeň ve spřežením dvou psů ze Svob. Dro

do Hradce Král. Před městem, ky: už psi únavounemohli nikam, nemilosrdný učeník do nich kopal a
tloukl je násadkou, až se lidé zastavovali. Snad mla
dému tyranovi nálešitě vysvětlili na policii paragrafy.

Z Týniště m. Orl. Křesťansko-socialnílid.
spolek náš pořádal v neděli dne 3. t. m. spámé di
vadelní představení „Pasačka z Lúrd“ a to s takovým
úspěchem, še dne 10. t. m. byl ku všeobecnému téměř
přání nucen je opakovati. První vystoupení jeho na
scéně divadelní e dychtivým napjetím od našich příz
nivoů i odpůrců stejně očekávané přirábilo do rozsá
hlého sálu Panského domu nevídané množství obe
censtva, dle sběšného odhadu jistě přes 500 hlav čí
tající a bylo nad očekávání šťastné, čeboš důkazem to,
še i při opakování kusu přes špatné počasí bylo účas
tenství silné, Přirozený, nelíčený, ale přece tolik živě
vroucí a procítěnýz.přednes jednotlivých úloh promy



- šleně mesi účinkující rozdělených a pečlivě jimi Da
etadovaných s čarokrásným zjevem dívky Marii Panna

, představující a s magickým přímo zjevem útlých,
pružných, takořka vsduáných postav andílků s andělem
strášným v čele působily v myel shromáždění dojmem
hlubokým i slzou v nejednom oku se jevícím, k iehož

. svýšení také nemálo přispěly ladné úbory za mírný
platek firmou p. Fridovou s Praby ochotně zapůj

ené. Naše nadějné mladé osílyakazaly, jaký dřímá
v nich talent, jejš sakopati a ladem nechati ležeti
bylo by věru v zájma spolku škoda. Docílený úspěch
ne pouze mravní, ale i hmotný, který i při nízké ceně
vstupného a vysoké režii byl snačný a obrácen bude

*na rozmnožení spolkové knihovny, může jim býti jen
povsbuzením k další práci. Budiž jim všecka Česť a

«vytrvalé činnosti jejich „Zdař Bůhl“

. Z Jičíma. Každéhodne ráno známýmkrokem,
pozdravován snad všemi lidmi, ubírá se ve svém
vsácném stáří krásný a prostý kněz k chrámu Páně,
v konal Nejsvětější Oběť, po případě uděloval evaté
pokání „svým“ z celého jičínského okolí. V pondělí,
v 80. roce svého šivota, Šel též — šťastný jako novo
svěcenec. Siza radostí vkrádala se ma do očí, když
kráčel za assistence všech duchovních téhož dne

: k oltáři sv. Ignáce. Srdce jeho se chvělo štěstím, že
mu Bůh udělil tolik afly životní, že ma popřál tolik
jiš milostí Božích rozdati věřícím na všechny atrany.
— Jan Bičiště, bisk. notář, osobní děkan, majitel
zlatého zásluž. kříže s koranou, čestný občan Bělo
bradský a Popovický, bývalý zasloužilý farář Popo
vický a horlivý kaplan v Bělobradě, nyní na odpo

- činka v Jičívě, jest tím u nás vzácným knězem jubi
lárem. Při tak řídkých slavnostech kněžských bývá

vEpomínáno života oslavence. Líčiti však trnitý životvldp. děkana Bičišté a jeho kněžské práce, jimš věren
jest ještě v 80. roce obdivohodný stařec, bylo by
naprosto proti jeho zásadám. Otázku však si přece
osmělíme položiti: Co Vás, vld. pane, pohnulo,abyste
sa práce celého života kněžského trpěl zimu i hlad —
míníme Vaši nuznou pětistovou, pranepatrnou pensi
— abyste ještě nyní pracoval a vydával se větrůw a
chladnu v kritických „dobách nynějšího života kněž
ského? Víme, co byste odpovéděl laskavým, upřímným
něžně otcorským způsobem: láska k daším!! — Přij
mete za to díky od těch duší, které Vás také milují!

Z Proseče. Otevřenímletní saisony naskyté

2epříležitouí upozorniti výletníky na roztomilý koutekčeskomoravské vysočiny na městys Proseč, ležící
asi prostřed měst Vys. Mýta, Poličky, Litomyšle a
Hlinska. Jeť to kouteček v pravdě roztomilý, velice
bohatý na krásy přírodní. Městys je takřka lesy ob
klopen. Zdravý, horský lesní vzduch, levné byty, velmi
mírné ceny ve všech zdejších hostincích, klid nera
šený — to jsou asi podmínky, které požaduje ten,
kdo letního pobytu hledá na venkově. Městys neleží
sice těsně u dráhy, právě však tato okolnost jest milá
tomu, kdo se vzdáliti chce aspoň na čae ruchu měst
skému. Z okolních měst konají se sem v letní době
časté výlety jednotlivců, spolků, avšak ne tou měrou,
jak by krajina ta pro svou krásu zaslahovala. Kdo
by nereflektoval na rozsáhlý byt a chtěl tiše a mile
ztráviti několik týdnů v čilém a hezkém jinak mě
stečku, nechť informuje se u zdejšího upolku okrašlo
vacího, který podá potřebné správy.

Z Malých Svatoňovic m Úplce. 04 3.
do 10. května t. r. konal ve zdejší poatní kopli Ma
rianské dachovní cvičení dp. P. Jindřich Saip, člen
Dominikánského konvento z Prahy. Obětavon horlivost
jevil na kazatelně i též ve zpovědnici. Účastenství
bylo veliké, zejména ve čtvrtek při pobožnosti k Ve
lebné Svátosti, kdy přes 40 mládenců stálo kolem
oltáře se svícemi s v sobotu při pobožnostiMarianské,
kdy drašičky v rukou držíce růženec a kytičku ob
klopovaly oltář. Mnobý z mládenců, jsa továrním děl
níkem, s dovolením milerád zanechal čtvrtdenní práce
a oželel výdělku, aby se účastniti mobl tak vzácné
slavnosti. Při té příležitosti na začátku tétopobožnosti
byla posvěcena nová vkusná křížová cesta a školní
mládež, poučena a povzbuzena důstojným exercita
torem, vykonala velikonoční av. zpověď a přistoupila
slavnostně k ov. přijímání. V neděli odpoledne dopro
vodil lid sám od sebe milého P. Jindřicha ke dráze.
Byl to dojemný průvod, svěděící o lásce a vděčnosti
dp. misionáři, kterýžto potěšil, poučil apovzbadil
tak mnohého. Buď jméno Páně za vše pochváleno!

Hus v Kozojedech. Již několiklet slaví
moderní husitismus v obci této své trinmfy. V čele

„jeho kráčí několik „nvědomělých a pokročilých“ rol
níků, kteří svou osvětou ozařají celé, v temnotách
klerikalismu tononcí okolí. Z počátku oslavován Hus
vědy 5. července tiše při aklenici piva a připlápola

„jící hranici nedaleko „valů“, kde Žižko kdysi se svým
vojskem tábořil a vůkolní krajinu pustošil. Později
objednána k toma i hudba, aby těm „nReuvědomělým“
oslava ce zalíbila s chasa na návsi se vytancovala.
Na této skromné oslavě ae však nepřestalo. V každé,
vlasteneckým citem nadšené obci musí státi Husova
socha a na účet třeba krapobitím očebračených po
platníků z obecního jmění se masf na oslavu Hosovu
přispěti. Proto také i zde bude pořízena abírkami Hu
sova socha v životní velikosti a snad nějakým panem

„professorem z Prahy 6. července t. r. „posvěcena“. —
. Kosojedy mají ze všech vůkolních obcí nejvíce

příčin oslavovati dobu husitskou, možno dokázati zějin. — Na počátku XV. století, v době hnsitských
válek, byla v Kozojedechtvrz, jež patřila nejvyššímu
zemskému purkrabímu Čeňku z Vartenberka. Tento

pořádkn milovný muž, ač z počátku husite, nemobauzdný vandalismus husitů, spojených ae živly tak
surovými a rozsápanými, udržeti na uzdě, odpadl od
kalicha s přidal se na stranu královu. (Vi Palacký
„Dějiny české“, kniha XIL čl. 1.) Za toŽižka vedl

'proti němu voje ové, pustoše v Hradecka statky jeho.
oraziv vojsko pauské u Hořic 90. dubna 1423 na

vrchu sv. Gotharda, odkudě Čeněk s Vartenberka jen
s málem lidu svého utekl, obrátil se Žiška na západ,
dobyl tvrze Kogojed, álil foru a kostel, v nědiš

„uhořelo 60 kozojedukých občanů, před surovým vojskem

Žiškovým tam weskrývajících. (Čes. Kronika). Rokuvystavěn ohrám Páně v Kozojedech nákladem
- sádušního jmění a -pomocí sousedů táže obce, kteří

den roboty passírován nebyl. Za kostelníka tehdy nsta
noven poctivý muž Jan Sehnal, soused z Kozojed.
(Pamětní kniha fary žlanické.) Nože, mají tedy Kozo
jedětí potomci nešťastných, víře katolické věrných
svých předků dosti vážných důvodů k oslavování
pro náš národ „tak slevné“ doby hovitské. — (Vis
„Časopis bistorický“, kde dr. Pekař ukazuje, jak Hase
se sneušívá v boji proti katolické církvi).

Smutný pohřeb. Jak v minnlémčísloozná
meno bylo, zemřel v Štěpanicích vlp. Jaroslav Haouů,
téměř ještě novosvěcenec a pohřben 19. dubna. Tak
smutného pobřbu jeme ještě neviděli. Byl to právě
onen den, kdy v měřítku nejbroznějším přišla ce a
námi rosloučiti zima, jež snad se domnívala, že v době
zákonité savévlády byla k nám příliš milosrdnou. Za
boaře sněhové a mrazivého vichru vyšel průvod po
hřební veden jediným knězem, za rakví jediný host
přespolní, jediný kněz cizí (vip. Ed. Kasal). Nebylo
obvyklých družiček, za to ale celá příroda, celé ty
tak majestátní bory a údolí krajiny té vzaly na se
roucbo bělostné, jež i brob jeho, rakev, hřbitov celý
důstojně vyzdobilo. Téměř s nasazením života rakev
konečně stanula před oltářem v záplavě avětel tonoucím,
vykonány obřady pohřební, rakev donesena ke hrobu;
tam nebylo možno si věra ani zaplakati, neboť zde
„Čechovy“ zmrzlé slzy staly se skutkem. Rozcbázeli
Bojiš smuteční hosté a každému na tváři čísti bylo
obavu —svláště vzdálenějším— jak domů se dostann?

Oheň. Při bouři dne 8. t. m. večer uhodil
blesk do hostince p. Edvarda Jappe v Maršovicích u
Jablonce n. N. Hotel byl ihned v plameni. Vše sbo
řelo, bohatý nábytek a mnoho jiného. Řízením Božím,
že nenbořely dvě dítky hostinského. Byly však v nej
vyšší čas vyneseny. Téže doby uhodil blesk do chléva
rolníka Berana na Fridštejně u Malé Skály a zabil
2 krávy a jalovici. Děvečka byla při tom omráčena.

Trh ma dobytek v Opočně a sicečis
tokrevný simenský pořádá rada zemědělská pro král.
České dne 21. května t. r., aby tam nakoupila býky
a material pro stanice plemenné.

Peníze ami život nezachovalsi chalnpník
Tulka v Podmoklicích u Semil dne 8. t. m. Na večer
jmenovaného dne strhla se nad Semily veliká bouře;
blesky se křížily — oblaka byla takřka otevřená —
a déšt tak veliký a prudký, že voda brala úrodnou
prsť s pole a odnášela do Jizery. Chbalapník Talka
odpočíval po celodenním namáhání ve světnici, čekaje
až bouře přejde, že se odebéře na lůžko. Bylo tak asi
10 hod. večer. Najednou probuzen z dřímot obromu
jící ranou — blesk uhodil do stavení. Když ae v domě
vspamatovali, bylo již stavení v jednom plameni. Talka

non s rodinou ven, vzpomněl si, že zapomněl napůdě uložených dvě stě korun, které před týdnem
stržil za krávu. I vběhl pro ně do hořícího stavení,
kde se mu je podařilo vzíti, ale nazpět nemohl. Roz
zuřený živel tak mocně álehal, že na něm chytlo všecko.
SHitiv se z půdy, vykřikl jen „pomoc“ a zůstal bez
vědomí v síni ležeti. Venku atojící dva sousedé za
slechnavše výkřik a temný pád, odvážili se do stavení
a vynesli ho ven. Žalostné bylo podívání na ubožáka
a na truchlící rodinu. Chalapník Tulka byl všecek
opálený. V ruce křečovitě avíral spálené papírové pe
níze. Byl bez vědomí. Ihned přivoláni lékaři a velebný
pán. Lékařům podařilo se jej sice vzkřísiti, ale ubožák
skona! za čtvrt hod. v hrozných bolestech.

Predávej, z čeho ti kyme mejvětší
slslkk. Toho hesla se statně drží u nás v Michovce,
vesnici to 82 čísel čítající, dva kupci. Když jdeme
pro mouku, nemá ji ten ani onen, chleba taká nalze
vždycky dostati a jiné vařivo rovněž. Když však si
přeješ piva nebo kořalky, dostaneš žádaného, že bys
se v tom wobl atopit; líhoviny jim nescházejí nikdy.
Hostinec jest při tom ovšem prázdný. Před morem
asijským máme hrozný strach, ale moru alkoholu bez
bázně vrháme se v nárač, vyprazdňajíce také av

kapes a očebračojíce tak své rodiny. Od moru všelikého vysvoboď nás Pánel
Stavba mového chrámu v Náchodě.

V době od 27. dubna do 11. května 1903 k účeli
tomu kromě sbírek kostelních odvedli: 60 K pí. Emilie
Jásenská, choť řídícího učitele v Strážkovicích; 20 K
vdp. P. Fr. A. Pecka, biskupský vikář a děkan v Ná
chodé; 10 K p. Antonín Dvořák, mlynář v Modlíkově;
8 K mládenci a panny v Č.Čermé; 6 K 96 h orato
riam č. 2; 6 K p. Roman Plodek, ačitel na měšťan
ských školách v Náchodě a 2 K pí. Anna Bucká
v Náchodě. Šlechetným dárcům projevují se vřelé díky
se snažnou prosbou za další dobrotivé příspěvky, jež
se přijímají na děkanství aneb zasílatí mohou přímo
poštou na spolek pro vystavění nového chrámu Páně
sv. Vavřince.

Z Třebechovie. Na votivní dar. národa
českoslovaaského do svatyně v Lurdech laskavě přispěli
v Třebechovicích: 9 K pí. Anna Syrůčková. 5 K pí.
Vachková, pí. nejmenovaná, pí. Anna Pamrová z Tý
niště, pí.Anna Skaredové, pí. Antonie Klárková, dp.
Josef Kava, pí. Anna Kavová, al. Anna Čermáková,
sl. Josefa Svobodová, pí. Vojtěška Ebenová, pí. nej
menovaná. 4 K pí. Weisová, al. Frant, Šrámková, sl.
Marie Krbová. 4 K ppí. Crhová a Cecilie Rambons
ková. 2 K: pí. Marie Jirašková z Týniště, pí. Anna
Škaredová, sl. Josefa Laufová, pí. Marie Medková,

(. Aloisie Horáková, pí. Anna Šmídová, pí. Anna

edková, pí. Anna Svobodová. pí. Antonie Černá, vVáclav Hájek, p. Zelený, pí. Marie Bujetová, pí. Vi
lemina Urbanová, pí Mar. Mertlová, p. Josef Svoboda,

, Frant. Uhlíř, sl. Pavlina Zounavová, sl. Marie
Lancmanová, pí. Anna Svobodová. 1 K: pí. Anna
Elišáková, dp. Josef Světelský, pí. Řebákové, pí. Ko
lencová, pí. Josefa Slabá, pí. Frant. Koubová, pí.
Marie Kubínová, pí. Marie Hladíková, pí. Františka
Černá, pí. Marie Borovcová, pí. Machová, pí. Barbora
Manková, pí. Anna Urbanová, pí. Marie Cerná, pí.
Františka Jeremiašová, pí. Marie Proboštová, nejme
novaná, pí. Chadá, p. Josef Kara, pí. Svobodová, p.

Vincenc Šenk, nejmenovaná, p. Šotola, p- Kopeckýs Krnovic, pí. Marie Nováková. 80 h pí.Kristina
Hajková. 60 b el. Ada Vochočová, pí. MarieKolen
cová, p. Hoňek, pí. Marie Rajchrtová, pí. Martincová.

Satrapa, p. JosefKapsko, pí. Anna Pitrová, pí. Hloně
ková. '

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«—
so dostati o knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. M. Vlékana

Příkopech.

Pokym vystěéhovalcům de Ameriky.
(Podává Kapitulární Konsistorium v Hradci Králové
v Ordinariatním listě) V Ordinariatním listě z roka
1900 č. 54 str. 338, jakož i z roku 1902, č. 1%, str.
64, byly důležité pokyny pro vystěhovalce dány. Ale
dosud nikdo ee nepřihlásil u biskupské konsistoře o
odporačenky k odevzdání spolehlivým důvěrníkům
epolku sv. Rafaela v Bremách neb Hambarku a místo
toho ku své škodě obracejí se na různé agentury pa
roplavebních společností. Dachovní aprávcové učiní
dobrý skutek, když ty ubohé, kteří vlast svou opouštějí
a jinak již nedají, na to upozorní, jakož 1 na ta
okolnost, že, kdo by v přístavním městě americkém
jiš byl bez peněz, nebyl by mu ani vetup na pevninu
americkou dovolen. Tentokráte ještě mimo to uvo
řejňajeme varovný hlas kněze dp. Aloise Svojšíka,
aby nebrali si vystěhovalci lístky do mezipalubí,
nýbrž do kajuty 2. třídy. Pro důležitost věci vyní
máme ze statě v Katol. Listech (čís. 227 dne 19.
srpna 1902) tolik: „Na palubě není přístřeší proti
prudkému dešti a proto kde kdo uchýliti se musí
dolů, do hrozného vězení mezipalabí. Líčiti vzduch a
místnosti dole v mezipalabí, k toma mi schopnosti
naprosto scházejí. Vězení, žalář sebe horší a nezdra
vější, jsou proti tomu pravým rájem. Je to vlastně
zcela rafinovaně zorganisované nesvědomité vykoři
stování opuštěnosti vystěhovalců. Paroplavební spo
lečnost má agentury ve všech řečech, jimiž vystěho
valcí mluví. Někdo v Čechách se chce na př. vystě
vati do Ameriky. Obrátí se na „vlasteneckou, lidu
milnon“ agentaru severoněmeckého Lloydu v Brémách.
Sotva svůj úmysl oznámí, obdrží z Brém dopis, v němž
svůdnými barvami líčen jest převoz ua lodích severo
německého Lloyda v mezipalubí. Podívejme se nyní
na skutečnost.Cestujícívmezipalubíupípodpalubou
ve třech odděleních. Jedno, největší, je pro rodiny,
drahé pro svobodné muže, třetí pro svobodné dívky.
Co mají všecka tři oddělení společné, jest: nesmírná
nečistota, strašný pach a naprostý nedostatek všech
hygienických zařízení. Představte s: ohromnou místnost
a nízkým stropem, kde vedle sebe srovnány jsou
jedna postel vedle sebe a to vždy dvě nad sebou.
Dohromady v jednom oddělení jest 140 postelí. Ven
tilace není žádná, ježto jediným prostředkem k pro
větrání jsou malá, kulatá okénka, jež ani přitichém
počasí naprosto nestačí. Jelikož však okénka ta jsou
umístěna zcela nízko nad hladinou vodní, musí býti
neustále zašroubována, aby dovnitř nenateklo. A nyní
si představte takové množetví lidstva zavřené v pří
padě nepříznivého počasí po celý den v strašné té
atmosféře. Spesn velmi mnoho, ale přiznávám se, že
tak strašný, otrávený vzdach mé plíce ještě nikdy
před tím nedýchaly. Ve všech odděleních v mezipalubí
probíhá množství německých myší Nikde není lavice
nebo židle k usednutí a běda tomu, kdo se sem od
vážil v lepším šatě — jediná jízda v mezipalubí ho
zničí úplně. A co se týče stravy, jest taková, že by
ji u náe ani němá trář nechtěla. Říkává se, že „hlad
jest dobrý kuchař“, ale tady mnozí raději trpí hlad,
než by té stravy požili. Kdyby to aspoň bylo čisté.
Ale pro mezipalubí vezmou vše nejhorší, vaří to ve
špíně a ve špinavé nádobě to podávají. Nejvíce 80
zlobili Češi v mezipalubí na firmu, že výslovně píše
ve svém dopise „stravou nepotřebuje se tadíž nikdo
zásobovati.“ Štastní, kteří této rady nenpoalechli. Ve
zou si kávu, cukr, pečivo a vaří si sami, Hůř jest
těm, kteří poslechli a nevzali ei nic. Strava mezipa
lubí jísti nemohou, jsou nuceni proto kupovati si
strava v kuchyni drahé třídy a ta stojí peníze.
Mnozí mezi Čechy z mezipalubí utratí denně přes 1
doll. jen za strava a mají při tom ještě hlad. A nyní
to apočítejme! Rozdíl v ceně mezi drubou kajutou a
mezipalubím činí v našich penězích 38 zl. Kdo vydal
jiš 100 zl. za převoz v mezipalubí, ten by byl vydání
38 zl. také ještě vydržel. Cestující v kajuté nemusí
utratiti během jízdy ani pfeniku. Jídla jest nadbytek,
při každém jídle podává se káva neb čaj, takže ná
pojů kupovati taktéž není zapotřebí a jinak ani utrá
ceti nelze. Naproti tomu cestující v mezipalubí za
10denní cestu utratí asi 10 dollarů, t. j. 26 zl. —
za 13 zl. mohl by si tadíž dopřáti všemožného po
hodlí a výborné etravy II. kajuty. Agentury dobře
vědí, jak bídně cestující v mezipalabí jsou opatřeni,
přes to však písemně a ústně každého přemlouvají,
jen aby nejel v kajatě, že jest to v mezipalubí stejně
pohodlné a pěkné. Patrně ovšem má agentura z ce
stujících v mezipalabí mnohem větší zisk než z ce
stujících v kajutách. Zvlášť pro dívka neb dámu jem
nější povahy stane se pobyt v mezipalubí hned prvý
den naprosto nesnesitelným. Námořníci mnozí jsou
hrubí, nemrarní a dovolí si vůči ženám toho nej
většího eprosťáctví. Též mezi cestujícímí mezipalubí
jsou všelijaké bídné, mravně zchátralé existence s
mezi takovou epolečností tráviti 10 dnů jest ovšem
pro jemnější duši pravým očistcem. Personál lodní
jest si ovšem vědom, jak mizerně jest o cestující
v mesipalabí postaráno, a proto nechtějí ani cestu
jících z vyšší třídy do mezipalubí pustiti — snad se
bojí, aby někdo všecko to nepopssl. Jen potají, „in
cognito“ dostal jsem se aš dolů. Učiní proto každý
z laskavých čtenářů, svláště pak z kněží, dobrý, bo
humilý skutek, jestliže, nahodí-li se mu příležitost
mlaviti s někým, kdo do Ameriky chce jeti, všecko
to mu vyloší. Jedeme-li ve drahé třídě za poměrně
málo peněz (cesta ne stravou a vším ostatním stojí
s Brém do NewYorku 220 marek), máme všemožné
pohodlí. a výbornou stravu.



Naše vlastenectví. „Slovan“zaznamenává:
„Vídeňské nakladatelství Rakouského ústředního ka
tastra poslalo prostřednictvím okresních hejtmanství
českým obcím otisky svého německéhodíla so žádostí
o doplňky a opravy. Při tom výslovně bylo připome
nuto, še nakladatelství má české síly překladatelské
a netřeba tedy vyplňovat německy. Přes to tři čtvrtiny
obcí odpověděly německy, mezi nimi na př. i Čáslav,
Karlín, Nusle, Plzeň, Kroměříš, Uherské Hradiště“.
Co úž bylo namluvano řečí na posílení národního vě
domí, div že se už „fantae“ mnobých nechytile. Tolik
příkazů brnulo se od vlasteneckých předáků mozi lid,
aby každým slovem, písmenem jevilo se naše vlas
tenectví. Vnitřní úřední řeč česká mezi prvními po
žadavky Českými. A najednou vlastenčící páni odpo
vídají německy, ač jsou vyzváni kčaské odpovědi. Dle
toho naše vlastenectví jest u mnohrýchjenotřepanoa frazí.

Z logiky madělovéka, Macharnapsal:
Ta krásná Morava, ze které vyšlo kdysi pokřestění
všeho Slovanetva arcibiskupem Methodějem, jest dnos
klassickou zemí římské tmy.

Sjezd dolmorakouských katolíků.
Dne 10. a 11. t. m. konal se ve Vídni sjezd katolíků
dolnorakouských. Sjezd tento byl jakousi generální
přehlídkou vykonané práce a povzbuzenímk další činno
sti. V první schůzi mlavil vůdce katol. dělnictva Leop.
Kunscbak o kulturním význama sociálního povzne
sení dělnického stavu. O významu katolické university
v Rakousku promlavil ne to princ Alois Liechtenstein.
Odpůrci naši — pravil — ozoačojí náš úmysl: zalo
žití katolickou universita, jako přání, všecky obory
vědy podrobiti pokroku a kultuře nepřátelské víře.
Nikoliv, tak tomu není. Každá etránka dějin světových
dokazuje, de náboženství chránilo vědy a um-ní jako
zřítelnici oka svého. Vysoké školy byly vesměs dílem
církve. Chceme založiti katolickou universitu, která
by sloužila státním vysokým školám za vzor a při
měla je ke blahodárné konkarenci; k tomu university
státní jsou většinou z katolického nadání zřízené
a z příspěvků našich daní vydržované. Má Ji nás
reforma | školství uspokojiti, tmusí především po
dati zárnku, že na vysokých školách, z nichž vychá
zejí státní úředníci, kteří nás apravojí, zdaňují a
soudí, víra našeho lidu chována bude v úctě, idea
říše třímána, láska k vlasti « domu panovnickému
přetěna. Tomu dosuí v dostatsčné míře tak nebylo.
Řečník pojednal pak o protekcionářství nejen v Ra

kousku, ale i na jiných universitách punojícím. Do
kazoval, že mnozí učenci proto se nemohou státi pro
fesory na universitách, že jsou věrnými katolíky. Jme
nování professorů léje se někdy na účat domácích a
křesťanských učenců, kteří ve své vlasti jsou židy z4=
tlačováni. Ve Vídni na právnické fakaltě ze 27 pro
fossorů je 12 židů, na lékařské z 81 prof 27 židů,
na filosofické ze 79 prof. 22 židů a 1% cizinců. —
Druhý den sjezda konaly se porady odboru pro katol,
organisaci, odboru tiskového, socialního, školského a
pro katol. život. Na druhé sluvnostní schůzi téhož
dne večer promlovil jesuita P. Fr. Boissl z Prahy o
úkolech katolíků. První povinností jejich jeat starat
se o budoucnost, o mládež naši. Naše mládež musí
být vlasteneckou a vzdělávána na škole náboženské
učiteli vlasteneckého smýšlení (rakouského). Druhá
péče katolíků nésti se musí ku povznesení a zacho
vání křesť. rodiny. Katolík má me i účastnit života
veřejného a podporovat dobrých tisk. Dale třeba kat.
řádné organisace. Sjezd pak brzy ukončen.

80 let služkou. VŠilporkuna Moravěslouží
už po 80 let v jedné a téže rodině Kónigově svobodná
služka Anna Semberová z Heřmanic u Lanškrouna.
Je dosud čila a zdráva. Neobvyklý tento zjev zajisté
má příčina svou ve vzorném chování se slažky, jakož
i v příkladném vystapování zaměstnavatele.

Nemusí se vdávat. Nedávnobyl v Ja
ponsku slavnostním způsobem prohlášen zákon, jímž
ponechává se Japonkám právo zůstati svobodnými,
pakliže si toho přejí. Doead platil etaletý zákon, jímš
každá Japonka byla nucena do 36 let se provduti.
Neměla-li po oplynutí této doby ještě žádného man
žela, byl jí tento vnucen cestou úřední,

Protižidovské výtržnosti v Kyšl
měvě v Busku. Dle zprávy ruského ministerstva
vnitra bylo při výtržnostech v Kyšiněvě 45 osob za
bito, 74 těžce a asi 300 lehce zraněno, 700 domů a
600 obchodů židovských bylo vydrancováno. Nepokuje
vznikly z rozmíšek mezi křesťany a židy. Podnětem
protižidovských bouří bylo, že jistý židovský majitel
povozů etrčil do křesť. ženy tak pradce, že jí dítě z
rakon vypadlo.

Kolik Rakušané prokonří. Dlestati
stických sdělení vyroví 8e v naších kr-lovstvích a
zemích ročně průměrně 1.286,715.020 kneů vnitro
zemských doutníků, za které kařáci zaplatí 86,200.724
K. „Dlouhých“ prodáno uejvíce, totiž 540,0 7883
kusů, „Kuba“ 216,4740000, „Portorik“ 188,489.000,
„Viržinek“ 161.896, „Krátkých“ 74,974.000, „Trabuk“
40,550.000, „Britanik“ 34,432.000. Cigaret prodáno
2.885,252.328 ku+:ů, za které strženo 45,447 287 K,
Nejvíce vykouřeno cigaret „Drama“, totiž 1.403,96z 692
kusů; „Sportek“ © 944,267.600 kurů, „Saltánek“
189,501.000 kasů, „Vámských“ 181,632000. kusů,
Havanekých doutníků prodáno 1,031093 kusů za
289.443 K; nejvíce se kapají drahy: „Galanes“, „Re
galia“, „Media“ a „Conchas“, Bylo by zajímavo zji
atiti, zda-li kouření jest znamením blahobytu nebo
lehkomyslného požitkářství.

Největší sklad víma mešního v die
cési Králové-Hradecké je u Jos. Kadečky, restauratéra
v „Adalbertina“ v Hradci Král. Víno mešní jest úplně
přirozené, zkoušené c. k. zkušební stanicí v Kloster

neuburgua berese pouzeze sklepů Křesfenekýchfirem. Tento závod můžeme všude co nejlépe odpo
ručiti; jest také nejd. Koneistoří v Hradci Král. od
poračen, u níž p. Kadečka skládal slib, že bude do
dávati pravé přírodní mešní víno. Má na skladě vína
všech drahů dobré jakosti a levné ceny.

Janské Lázně (českýGastýn)vKrkonoších.
Brožura, již vydul MUDr. Ar. Hamáček, lázeňský lékař
v Janských Lázních. Líčení krás přírodních provázeno
jest tu zdařilými illustracemi. Janské Lázně mají

mnohé přednosti nejen v obleda přírodních krás, ale
zvlášté v ohledu léčivém. Kdož by se blíše o Janské
Lázoě zajímal, nechť požádá dopisem o jmenovanou
brožurka.

Veskový tmel mnazuby. Kotlavé suby
chráníme před další skásou a bolestem předejdeme,
když dotinu zuboí vyčistíme a pak vyplníme tmelem
voskovým, kterýš po domácku zhotovíme ze 3 dílů
čistého vosku bíleného a 3 dílů mastixa. Součásti
ty nad mírným teplem roztavíme, promícháme a pa
několik kapek výtažku máty peprné přidáme. Když
mast uechla, vyválíme kuličky přiměřené velikosti a
v uzavřené nádobé nschovámo k další potřebě.

Zakárané léčivo. C. k. místodržitelství
prohlásilo, še přístroj, jenž jest určen k léčení hlu
choty a nazván „neviditelný Audipbon Bernard“, jest
galvanický článek, který má se nositi nu holém těle
prý k účelům léčebným a na který platí ustanovení
nařízení ministerstva vnitra, obchodu a financí ze dne
3. prosince 1899 z. F č. 267. Dle toho jest dovos,
jekoš i prodej tohoto šalebného přístroje zakázán.

Sky-skrapers (Skaj-skrépre) čili po
česku „škrabače nebe“ zovou se v Americe domy 0 1%,
16 až i 80 poschodích. Cizinci, jejž za krásného letního
podvečera nese okeánský parník ponejprv do přístava
nowoyorského, zůstane nezapomenutelným úchvatný
pobled na toto světové město. Mimovolně od úchvat
ného toho obrazu obrací se však zrak příchozího na
jižní část New-Yorku, kde zvedá se řada pověstných
bodov nowoyorských „škrabačů nebe“. žeme '.
ovšem, proč stavějí v Americe takové věžovité domy,
pročvěšejíposchodínaposchodía zřizají takovéveli
kány na nepatrném poměrně půdorysu. Odpověď leží
na enadě: V New Yorka, Cbicagu a j. velkoměstech
amerických dostapuje místy cena pozemku až i půl
i dvou třetin milionu koraa za — jeden sáh. O tom,
jak se domy ty stavějí a vůbec bližších podrobností
Ize se dočísti v posledním 15. čísle „Epochy“ (E.
Weinfurter v Praze).

Výkaz darů ma Adalbertinam.
Z vikuriátu královéhradeckého (venkov)

darovali: *
to 42 K.

20 K.
p. děkan Halata ve Všestarech.
p. farář Soukup v Lochenicích . . .
p. vikář Rychlík v Kuklenách, p. farář
Bečičku v Bobárné, p. farář Kaska
v Kuklenách, p. děkau Šmidt v Libčanech,
p. farář Vitvar v Novém Hradci Král,
p. farář Martinec v Plotištích, p. farář
Vichta ve Stěžerách . . . . . . «
p. P. Kraus a p. P. Paulas, kapleniv Kaklenách.. . <...
p. kaplan Celar v Pouchově . . 4 K.
p. kaplan Hrobský v Libčanech. 2 K.

Celkem| 164 h.
Z vikariáta lodečekéhodarovali:

20 K p. vikář Chaloupka ve Světlé, p. děkanKamešvLedči.. . . . . .
10 K p. děkan Illem ve Zbraslavicích, p. farář

vafránek v. Pertbolticích, p. kaplan
Koutník ve Zbraslavicích . . . . . 80 K.

. kaplan Bartoň a p. kaplan Šimekv
Eeači, p. farář Peměkl ve Zruči, p. farář
Svobodav Bohdánči. . . .. .....

2 K p. farát Panský v Kácově, p. děkan Do
bruský a p. kaplan Havelka ve >mrdové,
p. kaplan Teska v Sonticích, p. kaplan
Kuhn v Habrecb.. -< . . . « .

-M»

=

© AKR

70 K.

č AXHA

16 K.

40K

656K

20 K

10 K.

Celkeu 100 hn.

Z vikariátu kosteleckého darovali:
te K p. vikář Kaplan v Caclavi. —. . . ©. 16 K.
10 K p. farář Portman ve Cblenech, p. farář

Klenka v Častolovicích, p. farář Šourek
v Týništi. 80 K.

12 K p. farář Seidl v Líčně . ..... 12 K.
8 K p. farář Bezdíček v Sopotnici . . . 8 K.

6 K p. kaplsn Dvořák v Týništi, p. kaplan
Beran v Caclavi 12 K.

4 K p. farář Šindelář v Potštýně, p farář
Císař ve Voděradech . . . . .. ..

2 K p. farář Mencl v Libchavách, p farář
Jičínský v Hnátnici, p kaplan Novotný
w Kostelci, p. prof. Vacek v Kostelci,
p.kaplanBedrnavČsstolovicích,p.farář
Dušánekve Veselí... . . ....

1 K p. bisk, notář Hánslerv Kostelci,p. farář
Fiala v Písečné 0

8K.

i2K

2K.
100 K.
100 K.
154 K.

dřívějších 3992-20 K.

Úhrnem 4846-20 K.

Celkem

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 9. května 1908. 1 hl.

pšenice K 11:30—1280, šita K 959—1000, ječmene
K 760—7 90, ovsa K 5-40—6 80, prosa K 0:00—0000,
vikve K 9-20—13'00, hrachu K 18-40—2000, čočky
K 00:00—00 00, jahe) K 20-—, krap K1600'—22"00,
bramborů K 260—300, jetelového semene ruského
K 00:00—00:00, jetelovábo semene červen. K 0000
—00 00, máku K 30-00—32-00, Iněného semene K 21:00
—22:30, 00 kg. žít. otrab K 11:00, pšenič. otrub K 10 00,
- kg. másla K 208—3-40, 1 kg. sádla vepřového K
1'80—200, tvarobu k 0-38—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa petržele K 2-40—3-00, jeden bl. cibale K
600 —8"00, jedna kopa drobné zeleniny K 0'60—3*00,
1 kopa zelí 0*00—0:00 K, 1 pytel mrkve 2-20—3*00,
1 hl. švestek K0'00—0*00, 1kopa salátu K0-00—0'00,
1 kopa celere K 4:00—10*00, 1 bl. jablek 0*00—0"00,

Listárna redakoe.
Za příčinou svátku Nanebevst oupen

Páně prosíme P. T. pp. příznivců srýehaby n říspěvky své dočísla p 0
zaslali nejdéle do středy dopoledne.

Zdvořilá prosba:
račte pouze »alado

PE kávne. ýbaš slovně vědyKathreinerovu — sladovou kávu

sde sobrasených baličkách.

Založeno roka 1810.llu i
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE? NESKUDLA,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 34 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
orů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž

skýc o enemskýchpazerů přty dár kalichy, ciboře,monstrance, svícny, oltářní la sid. pod
zárukou trvanlivosti. mPy P

Jelikož xboží po letošní inventuře výhodného nákupu z doby paříáské výstavy a všelikých povotin v cenách
snačně sníženo bylo, doporučuji se ku evědomité arychlé
obaluze.

O reelnosti závodu osvědčí mnoho tisic
odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k vyběru franko.
Adresování vědy doslovné so vyprošnje.

Veledůstojný Pane!

Račte si dopsati o ilinatrovaný

CENNÍK PAMÁTEK

Da první sv. přijímání a zpověď i
české katolické firmy

EM. WERNER, dovotionalie,
Brno (Morava)

a při potřebě shledáte, že koupíte levnéjí neš
všude jinde.

Víno "84%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati Ize 1 litr od 85 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertina« v Hradci Králové.

DC

ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na 4 nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
francouzský vinný likér.

CHERRY BRANDY
MANDARIN.

Euně Cré mes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.
Prootrujě*bí©de



Jednoduché ovládání!
—— Nejvyššívýkonnost!

PAŘÍŽ 1800:

nejvyšší cena výstavy.

© jest nejlepší mýdlo toiletní.Pilnáčkovo88 ;

ázně slalinné
j v Bohdančí u Pardubic

nepřekonatelné v účincích;
pak sírmé a balsamové lázmě, připravované

z výtažku jehličí v lázních.

Léčení studenou vodoa,dietou a finskou
massážší.

Honitba, rybolov, tenis a kopaná. Denně hudba.

ORB*>Prospekty zdarma. jjj
Dr. Kubr, řiditel ústavu.

-—-—..cččmm7m==.====s

mýdloJanolinovéE223 zmonom
JOSEE PILNÁČEK,* "radeí Kriové —| © Do Hradne Králné a okol

00 : Největšíkrálovéhradecký AA o . vv K

Uměleckýsárná KO sklad nojmodernějších $
v T = “ A

JaroslavaDoležala de | Z Vídeňských

re Vesarechu HradeeKrál, A MALBURSASVNSAŘE | : klobouků e %zhotovuje zručně a levně © : ef4od známé české firmy Jan Rozhon

kazatelny,"O o / 9 i2 —Měl —

$$“ Božíhroby,= O [0 all] UT ' 4 1D + %
Ó ARE“ křížové cesty, © o ah, 5

o oltáře, sochy svatých a pod. 9 Somajeno vleeroků Adobrým úspěchem"živnosti v Hradci Králové, :Mnobo pochvalných přípisů vyloženo řeznická. Při domě zákonité jatky, lednice a chlév. na Svatojanském náměstí č. 170.

k nahlédnatí. o m Boat Sělí korunhotově;ostatnídle 4 Velký výběr a ceny nejlevnější Ž
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vSulec —vine —Brala

gap“> Již v minulém roce zavedené v původním zevnějším provedení ji

burské kosy 1%'jizal'stenémiste«nejepšínívýzobiyte
zemskými, takže je na základě zkušeností nabytých pro letošní letni ubdobí co nejlépe
odporučiti mohu. —

ORP* Zakaždýkus ručím, t j. každoukosu, ktoráostří nedrží,Ihnedza
novou vyměním <“

Abych pak moji velkou zásobu různých jiných druhů kos vyprázdnil, pře
nechám tyto za obzvláštně levné ceny.

Při příležitosti

té pak, ku na

stávající saisoně,

dovoluji sobě

tímto na výrob

ky mé

Pilsdorfské slévárny a továrny
BEF“ na železné zboží “jiií
(oddělení pro železný nábytek, drátěné pletivo a zboží síťařské) zde upuzorniti,a sice:

a) skládací a rákosové židle, stoly, lavice, věšáky, na šatstvo zahradní pavilony atd.
b) pozinkovaný ocelový ostnový drát, drátěné ploty a ohražení pro obory, zahrady,

louky, traviny a záhony, ochranné mříže pro stromořadí, síta pro písek a zeminy,

což vše v solidním provedení a v cenách mejlevnějších dodávám.

JOSEF HŮBNER,
velkoobchod železem wTrutnově.

UB U E LL ULU

mam Pro důst. farní úřady.MIB

Výkazy dotačních nadací při farním obročí
dostati Ise I arch za 6 kaléřů

v Biskupské knihtiskárně v Eradoi Králové.

Veledůst. duchovenstvu.
Vím, že obtížnou prácí, hlavně
na venkově, jest holení vousů.

Mm to ku skoušce, ne
O ádaje předempeněz,

BE- pravé

anglické břitvy
dokonalé jakosti, jichžto znač
ka „Roxo“ s dělovým křížem
požívá světové, chval. pověsti.
Cena kusu s pousdrem 5 K

s nejmošnější sárukou.

Jen vyskouš ené, povdděenébřitvy sasílám, s 04 vy
méňují anebo na přání obnos
ihned vrátím za zpět poslané

zboží.
Zároveů doporučuji šťětce,ob
tahovací řemeny, výborné
creamy ku mydlení a vůbec
všeho druhu toaletní sdoší

za tovární ceny.

Václav Dvorský,
sklad voňavek a toiletních

potřeb ve velkém i malém

L.iidovýnápoj. Zázvorové pivo. .

půl litr piva
zázvorového připravíte

jen za 5 haléřů
pomocí nových šumivých bonbonů firmy

A. MARŠNER, Kr. Vinohrady.
Všady k dostání, hlavně ve skladě Praha, Ferdi

nandova tř. 36.

iÁuoauoag9a411ns031fiA

Frospěšno zdraví a kapse!

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasířv Chrudimi.

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného.
se stříbra, broneu a jiných kovů

uče alině v ohni zincené a otříbřené, začse račí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platití možno tóž ve lhůtách. Opravy
anovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se ea.
zašlou se jiš svécené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může se vykásati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
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.

"DoOoooooo0:
Vzeormézařízené

slatinné lázně VELIGHOVKY
u Jaroměře vwČechách.

Osvědčené proti rheumatismu, dně,
lechine, dále pro chudokrevné, skre

phulosu, nemoci Ženské atd.
Léčení studenou vodou. - Elektrické

lázně dle prof. Gartnera. ,

ORP“ Překvopující účinky lúčivé. -BY

Fůvabná lesnatá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa z Prahy.

Pošta a telegrafní stanice « bandovélázeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v rogii. — Ceny mírné!

Obšímé prospekty zasílá správa lázní zdarma.

= Dvakrditýdněkonceri.———

Na výstavách v Praze a ve Vyškově vyznamenaná

KOSA

Dobrý Hospodář
je pohopší kosou v Rakonsku. Zaaždý kus se ručí, a přijme se

výměnou zpět. Na každých ode-
„ braných 10 kasů 1 kosu zdarma.

* Objednávky vyřizují se proti dobírce.
Ceny a rozměry:

Délka cm.
65 70 75 60 85 © 95 100 105 110.

Pološiroké
K 212216220 226232240 2522-682803:—

Široké
K 226234242 252 2-642-76286 3— 316332

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko
České zasílatelství hospodářských potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hramicích (Morava).

C. a k. priv. a jiných dvor. vyzname
—————naných továren ————

piana a planina
(E*nejlevnějijen u i

Marie Benešové
v Praze, Celetná ulice, 12. I. p.

Vackova plzeňská velkorestaurace

u Chodéěrů
ojnému, lichotivému

v Praze, Ferdinandova třída. Váolav Vacek, majitel.



Zprávy hospodářské.
Rozvoj zemědělství v Uhrách.

Každého roku vydává ministerstvo orby
v Pešti obsáhlý přehled rozvoje zemědělství
uherské poloviny. Zpráva za rok 1902 jest
velmi objemná a obsahaje tolik i pro naše
zemědělce zajímavého materiálu, že neváháme
zde nejdůležitější věcí z něho oveřejniti. Roku
1902 byla sklizeň obilí v Uhrách dosti vydatná.
Bylo sklizeno obilí následovně:

r. 3901 r. 1902

milionů metrických centů

pšenice 337 465
žita 103 126
ječmene 108 136
ovsa 98 120
kokaořice 3265 265

Uherští zemědělci mají přibližně o 50
milionů metrických centů větší sklizeň obilnin
než zemědělci v Rakousku. Zemáků bylo skli
zeno loňského roku v Uhrách 43 milionů me
trických centů.

Poblíže větších měst vzmáhá se v Uhrách
za podpory vlády značně z kládání zahrad,
zelinářství a ovocnictví. Dnes jdou z Uher již
celé vagony jahod, zelených fisalí, rybízu do
Vratislavě, Drážďan, Berlína a do Vídně. Vlád
ními podporami bylo založeno v Ubrách 39
ovocných školek, z nichž každého roku značné
množství znělechtěných stromků ovocných se
rozdává na vysázení. Za rok 1902bylo rozdáno
zušlechtěných ovocných štěpů 1,737.000, číslo
to zajisté velice značné. Každý ve státní
službě ustanovený lesní úředník musí založiti
a vydržovati u svého domu ovocnou zahradu
a pěstovati v ní takové ovocné stromy, které
v této krajině prospívají. Podél erárních silnic
uherských bylo vysázeno dosud 360.000 ovoc
ných štěpů. .

Uherské rychlíky přijímají za obyčejnou
dopravní sazbu zásilky ovoce a zeleniny. Ta
kový náklad může býti dopraven přes Bobu
mín až do Varšavy bez překládání a přeha
zování. Tak pracují v Uhrách na zvelebení
domácí tržby zemědělské. V poslední době
snaží se uherští zemědělci zvětšiti stav do
bytka bovězího a chtí tímto dobytkem záso
bovati země balkánské a rozvážeti hovězl do
bytek až do Orientu. Mimo to zakládají se
všade roloické mlékároy a dobytkářská družstva,
jichž počet každého roku v Ubrách vzrůstá,
Zároveň bledí stát svou pomocí rozmnožiti
továrny na zpracování kůží. Aby se počet do
bytka stále množil, zakupuje uherská vláda
ročně značný počet plemenných samců a za
kládá v obcích plemenné stanice. Tak bylo
zakovpeno a rozdáno:

býků kanců beranů © kohoutů
r. 1900 2846 15654 160 4873
r. 1901 8482 1497. 118 7666
r. 1902 4166 1749. 216 8031

Kopní cena všech vládou zakoupených a
rozdaných plemenných samců obnášela 1,904.512
korun.

Zajímavé jsou doklady o rozvoji chovu
koní v Uhrách a o zahraničním vývozu koní
z Uher. V dřívějších letech prodalo 8e z Uber
koní ročně přibližně 25.000 až 32.000 kusů.
Roku 1900 bylo prodáno z Uher koní 54759 a
roku 1901 45978 kusů. Ovšem nesmíme zapo
menouti, že r. 1900 kupovali se koně v Uhrách
od Aogličanů do Jižní Afriky. Zpráva mini
sterstva orby si přichvaluje, že sami Angličané
nemobli si dosti vyaachváliti znamenité vlast
nosti uherských koní. R. 1901 bylo v Ubrách
napočtěno 1,835.299 kusů koní, z nichž bylo
pro válka za schopné uznáno 297.902 kusů.
Koncem r. 1902 stálo v uherských státních
břebčincích, jichž jest 972, hřebců 3292, mimo
toho měly obce státi 2290 hřebců k plemenitbě
schopných.

Velmi zajímavé jsou doklady o stále ro
stoucím vzdělání uherských zemědělců. Uhry
mají nyní 22 hospodářských vyšších a středních
škol, na kterých vyučuje 112 učitelů; zimních
škol jest 201, na kterých vyučnjí většinon uči
telové škol obecných. Státní kočovní nčitelové

ořádali za r. 1902 přednášek 607, na kterýchž
bralo účast přes 60 tisíc rolníků a učitelů.
Ministr orby dr. Daranyi sám určuje celý plán
přednášek a stará se o to svojí nennavnou
horlivostí, aby vzdělání zemědělců v Uhrách
vždy více se šířilo a prohlubovalo. Ovoce této
úsilovné práce ge zoenáhlu dostavuje na všech
stranách.

Zpráva uúberskéhoministerstva orby vličuje stav melioračních podniků v Uhrách,
s kterými zde započato bylo v r. 1887. Dosud
byly v Uhrách provedeny tyto meliorační,
práce: odvodněno bylo 794.111 katastrálulch

jiter, oa 29.326 kat. jiter byly položeny dre
náže a zavodňování bylo zřízeno ua ploše
22.892jiter. Dosad jsou meliorační práce rozdě
lány na rozměra 1,311.311jiter.

Zoačné jest hospodářství lesní v Ubrách
a sice jest zde lesní plochy v rozměru 13,108.143
kat. jiter. Státu samému patří 2,692.372 kat.
jiter lesa a mimo to jest ve správě státní
3,640.000 kat. jiter lesa nadačního a církev
ního. Velkostatkáři mají v Ubrách pouze
1,488.960 kat. jiterelesa. Státní lesy uherské
vynášejí ročuě na jednom jitru 2:60 koruo, státní
lesy v Prusku vynášejí ročně na jednom jitru
10', K, v Sasku dokonce 36 korau, zato
státní lesy v Rakouska vynášejí jen 1-22 K,
v Rumonsko 169 a v Rusku 034 koran. Ho
lých strání mají Uhry 192.763 jiter, z nichž
každého roku 6000 jiter se zalesňnje.

Závěrek zprávy uherského ministerstva
orby zabývá se čelednickou zemskou poklad
nou. Tato pokladna byla založena před 4 lety
a kuždý zemědělský dělník platí roční pří
spěvek 120 K. Koncem roku 1902 bylo do
této pokladny zapsáno 446.685 os0b členů a
přispívatelů. Škoda, že není připojena k tomu
také zpráva pokladní. Ze všeho, co jsme zde

rozvoji zemědělství péči neobyčejnou, v které,
bychom si také přáli, aby i u nás alespoň
z části byla nápodobena.

Rud. Vrba.

Cholera drůbeže.

Nařízením ministerstva orby zo dne 29.
března t. r. vydán byl návod, čeho třeba na
potlačení cholery a jiných podobných nakažli
vých nemocí drůbeže. Tato nemoc zachvacuje
zvláště slepice, krůty, husy a kachay a končí
obyčejně smrtí. Prvaí zaámkou její jest všeo
becné umdlení a smatnost drůbeže. Peří jest
zježené a křídla visí dolů. Pak dostavaje se
značná žízeň, vrhnutí a silný průjem. Trus
je smrdatý, nejdříve kašovitý, bledožlatý, pak
vodnatý a zelený. Drůbež zmírá rychle a hro
imadně. Proti šíření nákazy jest nejlépe, ne
kupovati cizí, zejména z cizozemska dovežené
drůbeže, odstraniti odpadky cizí ©drůbeže
v domácnosti zabité, nepouštěti drůbež s cizí
drůbeží dohromady. Nově koupená drůbež
budiž 6—8 dní ve zvláštním prostoru uzavřena
8 potom teprv, neobjeví-li se příznakynemocí,
mezi ostatní drůbež puštěna. Léčení jest bez
výsledné. Zvířata zdravá tají se odděliti od
nemocných a zvlášt umístiti. Zdravá drůbež
musí dostati na krmení a napájení nové ná
doby. Pošlá nebo zabitá nemocná drůbež má
býti celá spálena nebo nejméně 1 m hluboko
do země zakopána. Nebezpečno však jest pošlou
drůbež zahrabávati do hnoje. Místnost, v které
nemocná drůbež se zdržovala, třeba náležitě
očistiti. Trus a zbytky krmiva se spálí. Pod
laby, dvéře, stěny v kurníku, uádoby na kr
mení a napájení buďtež horkým sodovým lou
hem důkladně omyty. Vyčištěné kurníky dů
kladně se provětrají a celý povrch vápenným
mlékem natře. Pošla-li drůbež za příznaků
nakažlivé nemoci, má to majitel ihned oznámiti
obecnímu starostovi.

Štěpování a kopulování v lótě.

Všeobecně je rozšířeno mínění, že ovocné
stromy možno štěpovati nebo kopulovati toliko
z jara, v létě však jen očkovati. — Ale nová
zkušenost učí jinak, dokazojíc, že stromy lze
Šlechtiti každým způsobem každé doby. Dle
této prakse dává letní šlechtění do rozkolu
nebo spojování dokonce lepší výsledky než
jarní. Zejména jabloním a hrašním daří se po
letním štěpování výborně. U stromů ovoce
peckovitého je zdar práce sice pochybnější,
ale přece ne bezvýsledný. Také rybíz a angrešt
možno v létě šlechtiti do rozkolu. Štěpování
a kopulování letní je zábavou a spíše se proň
chvíle najde než z jara, kdy jedna práce honí
drahou. Kdo chce tímto způsobem přešlechtiti
starý strom, ať si ho připraví k tomu již
v zimě, ježto v létě ořezané stromy jsou ná
chylny ku žloutence. Stromy mladší lze již
spíše ořezati bezprostředně před přešlech
továním. K letnímu šŠtěpování volme rouby,
které mají dozrálé dřevo, nejraději dolní části
letorostů. Aby kůra na nařezaných roubech se
nesovrkala, obalujme je vlhkým hadrem. Dle
tlooštky podkladu možno v létě kromě šlech=
tění do rozkolu a spojování také šlechtiti za
kůru, do sedla nebo na kozí nožku. Listí na
roubech se ořeže už po stopku —jako při
očkování — aby přílišnou vlhkostí, která z
něho po stopce stéká, očka nezčernala a se
nezkazila. Ostatně jest si,počínati jako při
štěpování jarním. Zd.r práce je úplné zajištěn,
vyženou li rouby teprv příštího jara; to 80
stane, volíme-li k letnímu Štěpování měsíc

srpen. Dřívější doba se nedoporučuje, ježto
zasazené rouby palčivým slancem červencovým
trpí a někdy i vypučí. V případě tomto výhony
do zimy neuzrají a bývají zničeny mrazy.
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Serafinské Květy. Důležitýčasopis terciářů
českoslovanských. Redaktor Frant. Švábeník. Roční
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debních obsažených a jich významu. Napsal A. J.
Černý. Cena 30 bh. Nákladem „České Hadby“ v Hoře
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Roč. VII, čís. 16. Mater Admirabilis t. j. 32 rozjí
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Vzdělavací četba katol. mládeže.Roč.II.,
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Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a aklady nábytku

K. V. Skuherský, Hradec Král.



na spracování ovoce
i pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos.Tomášek
ÉA ve Vysokém Mýtě
K dříve sávodna sušitkování ovoce, salošený
průr. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici

R nalní) vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

R Upozorňujeme zvlášť na výtečný a pří takové

i jakosti velmi levný koňak a výbornouM Oliwowici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,il l
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kaposní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejiwoderačjším provedení

8 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na“ na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš i na splálky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

Baobabbababababababasb

plěnařský vosk
velmi dobrý, levně nabízí

Josef Pilnáček v Hradci Král,

o. a k. dvorní dodavatol.

VYYUTEVTTTT

Výhodná koupě. ©
Prodá se úplně zachovalý,pouze 2 leta v čin

nosti trvající

acetylenový aparat
ro 60 plamenů za 40 procent tovární ceny. —
úruka za správný chod zaručena. — Bližší sdělí

administrace t. 1.

Prvni výroba

věžníc
EN

KADAMEC

|=

KARLA ADAMCE,
Vodavatele na biskupsky 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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

est nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
iného, Iněného, -vlněného, bavlněného a damašk.

zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské výrobní spoločemstvo

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

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

Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Lovecké klobouky lodenové
z továrny Ant. Pichlera v Štyrském Hradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

firem. | Formy.
Ssportovní čepice

různých druhů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové, Palackého třída č. 83.
u Pražské brány.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a lotní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

(bratr P, J. Neškudly, (aráře vo Yýprachticich)

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 ukázko F

se na požádání franko zašlou.

dan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelních
PRAHA-I.,

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

pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sáce i se šelesnými rámy, st

těmi 1 vsazením.

Vedkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.i
RY Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."jj

Založeno roku 1880.

58 65 55 28 68

Kostelní

náčiní A
Ba$“ vlastní výroby"IE

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 stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

v nejvyšší ceně kupuje

Josef Pilnáček v Hradci Král.
c. a k. dvorní dodavatal.

K p“

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 1853,
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Vejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.



Nanejvýš potřebný spis tento odstraní a
vyhladí z naší společnosti celé spousty bludů
a omylů, které byly v otázce významu Husova

říčinou nekonečných bojů, sporů, třenic a
dek a to zcela zbytečných, poačvadž proocí

se strany pravidelně zápasily bez podklada
skutečnosti a pravdy, držíce se pouzehesel, která
při nejlepší a nejčistší vůli eprávnými býti
vědycky nemusí.

Nyní jedná se dále o publikaci Hosových
spisů a tu bylo by nesmyslem proti bistorické
pravdě a plyooucím z ní důsledkům, kdyby
se někdo chtěl proti tomu opírati. Po výkladech

rof. Dra. Jos. Kalouska, jež v této příčině
oni v září ve Vamberce učinil, byla by to

jalová deklamace. Proto vlastně měla by býti
všeobecnou snaba, aby země i stát publikaci
tuto svými subvencemi uspíšily. Ukončením
jejím bade spornost otázky Husovy u nás ve

rospěch i k užitku všech stran slušným,
Kaltarním způsobem rozřešena.

To jsme měli za potřebné uvésti, neboť
Obnova“ stále v tomto směru platně působila.

Přimlouvali jsme se každoročně o sepsání
životopisu Hasova a dovolávali jsme se usta
vičně vydání jeho spisů. Proto s oprávučným
zadostiučiněním dnes k tomu přiblížíme, že
k obéma dochází.

Nejpřednější zásluba o zbudování pomníko
Husova v Praze pak má vlastně strana —
konservativní. Stoupenci její svým jednáním
dali nepřímý podnět k zavedení sbírek k účeli
tomu provedených. Nebylo by správným před
tímto faktem oči zavírati a uši si zacpávati.

Při stavbě nové monumentální budovy
Musea království Českého v Praze bylo osne
8eno, že na jeho fronty na význačná místa
mají přijíti mramorové desky se jmény histo
ricky nebo vědecky důležitých osobností, jejichž
vlastí bylo království České. Když pak byl
seznam jmen osob těchto r. 1889 veřejně pu
blikován, scházelo v něm jméno M. Jana Husa.
Nedopatření toto pochopitelně překvapilo tím
více, poněvadž mezi jmény na desky musejní
určenými nacházelo se více takových osob,
proti nimě i ze stanoviska přísně katolického
bylo daleko více námitek, než-li možno uváděti

roti před půl tisícem let působivšímu Hasovi.
Bylo-li jméno Hosovo tehdy vynecháno skutečně
nedopatřením nebo schválně, to nemění ničeho
na chybě, která setím rozhodně stala a jež byla
uznána a napravena. Deska se jménem Huso
vým na budova musejní přišla.

Příhoda tato pak udála se zrovna v době
nanejvýš rozkvašené. Strana mladočeská srazila
se tehdy r. 1889 vítězně se všemi stranami
konservátivními a po jejím prvním volebním
vítězství do sněmu království Českého vypo
vězen byl jí další boj na život a na smrt.
Popuzena byla proti ní vláda, tehdy padla
slova o „prazvláštní společnosti", místodržitel
Kraus, jemaž byla vina vítězství mladočeského
přičítána, byl poslán na odpočinok, na jeho
místo nastoupil řízný hrabě Frant. Than a
konec konců bojů těch však byl a je, že nej

FEUILLETON.
Rozházené črty o Gorici.

Píše Franta.

Gorice, slovinsky Gorica, italsky Gorizia,
německy Górz, od r. 1861 hlavní město knížecího
hrabství Goricko-Gradištského, má nyní po sčítání
lidu z r. 1900 s vojskem 25.432 obyvatel, většinou
Italů a mezi nimi přes 4700 Slovinců, ve sku
tečnosti ovšem ještě víc, jelikož bylo obyvatelstvo
megistrátními úředaíky počítáno jako u nás v Krá
lovství po »obcovacím jazyku«, čímž mnoho
nerozhodných aneb neuvědomělých Slovinců bylo
zapsáno za Vlachy. Přes to možno však říci, že
je Slovinců v Gorici dobrá pětina, a význam této
menšiny městské ještě vzrůstá, uvážíme-li, že
okolí městské jest vesměs slovinské, a že v celém
Goricku bylo r. 1900 všech Slovinců 140 582
mezi 232.897 obyvateli; mohli by tudíž Slovinci
vynutiti si náležitý respekt k sobě a svým zájmům
u vášnivých, ale celkem nepodnikavých a líných
Vlachů, kdyby ovšem byli — svorni. Ale právě
nyní brozné mezi nimi vzrůstá ona nešťastná vada
kmene slovanského, prokletá a zhoubná nesvornost,
vyplývající ze čtvrtého blavního hříchu — závisti,
před níž náš Rieger tak důrazně ve své závěti
národ náš varoval, — Než o tom jindy,

Vlašský živel je v městě vládnoucím; správa
městská je výhradně v jejich rukou, názvy ulic
jsou jen italské a všemu se hledí vštípit aspoň
nátěr italský. Vlaši jsou sami úžasně líní a nepod
nikaví, řekl bych líní a vyděrační, ale jsou neoby
čejně hrdí a velkobubí. Svým ziskovým činžákům,
nevkusným a tuctovým, beze stylu, bez uměleckých
ozdob, kasárnicky stavěným, dávají něžná, poetická
i brdá jména: villa Maria, villa Minna, villa
Olga, villa [ika, villino Margheritte, vila Venezia ...,
špinavé, zaprášené, úzké ulice nesou názvy: Dantes,
Verdiho, Petrarky, Volty a jsou »cors0«; nepatrný
most přes městský potok, do něhož vůbec všecka
nečistota a smetí městské se stěhuje, jmenují

větší většina konservativních živlů do strany
té vstoupila, že oposiční tato strana stala se
během času stranou vládní, tak že je dnes
vlastně viděti, jek omylné názory o veřejné
sitaaci roku 1889 panovaly — —

Ale tehdy proti mladočeské straně na
stapováno se vším ohněm ne politiky, ale více
osobní umíněnosti, jejíž ďas a běs se snad
více v českých zemích nerozzuří. Následkem
příkrého postapu proti tehdejším živlům mla
dočeským, jejichž vystoupení znamenalo ve
mnohém skutečně a nepopíratelně potřebné
pohnutí stojatými vodami, nastal protitlak a
stoupenci mladočeské strany se čile hájili a
oplátkou na posice a jednání příslušníků strany
kooservativní podnikali útoky, kteréž, což
uvésti dlužno, docházely souhlasu většiny vo
ličstva i lidu. S tím tehdy konservativní živlové
opomenuli příslušně politicky počítati.

Když pak se na podzim r. 1889 sešel
nový sněm království Českého, v němž měli
Mladočeši v karii venkovských obcí většinu a
v karii měst vážnou minoritu, začali hýbati
celou řadou otázek, jež zdály 8e u nás usloati.
Při tom provázel je všeobecný potlesk lidu,
jenž byl drážděn, když mladočeským návrhům
a interpelacím nebyl přán vlídný a klidný
poslech.

A tu dne 26. listopadu 1889 učinil po

roměř a Králové Dvůr, královédvorský rodák
a lékař v Kolíně p. Jogef Šilna sněmu inter
pelaci, proč mezi deskami na budovu Musea
království Českého určenými schází deska se

jménem M. Jana Husa a žádal, by opomenutítoto bylo umístěním desky takové na musejní
badovu odstraněno.

O záležitosti této rozpředla se ve seně
movně pohnutá debata, jíž se účastnili vládní

rada prof. Tomek, vyšebradský Bobo Lenz,univ. prof. dr. Jan Kvíčala, dr. Edvard Grégr
a princ Karel Scbwzrzenberg. V této šarvátce
padla zbytečně silná slova, která se pakdo
veřejnosti novinami dostala ještě v silnějším
výkladu, než-li jak se čtou ve sněmovním
protokole a jimiž byla za tehdejší doby stra
nickými zápasy rozčilená a rozvášněná česká
veřejnost tak pobouřena, že beze všeho vybízení
a beze vší agitace ihned valily se ze všech
stran do administrace „Národních Listů“ celé
desítitisíce zlatých na Hosův pomník, což
prohlášeno za odpověď národa na způsob,
jakým na sněmu bylo ze strany prince Karla
Schwarzenberga o době hasitské mluveno.
Pisatel těchto řádků jako žnrnalista z povolání
celou tuto záležitost den ze dne sledoval a
tuusí vydati svědectví, že vzbuzena byla jedině
podnětem stoupenců strany konservativní,
jejichž tisk ji napotom vydatně podporoval a
živil.Sebránípenězna Hasůvpomníkv Praze
bylo elementárním zjevem v českém veřejném
životě, s jehož city vždycky třeba každému
opatrně počítati. Sluší připomenonti, že „Spolek
pro zbudování Hosova pomníku“ zřízen byl
——————————————-—-—————-—-————————

vponte nuovo« a zcela obyčejnou si:nici, vroubenou
vždy do šeda zaprášeným plotem tuhého enonymu
(brslenu), nazývají svia del ponte nuovo«. A to je
v místech nejživéjších; pro ulice a uličky postranní
a zadní bylo by třeba použiti mnohem černějších
barev při popisu, jestli by se ovšem nalezly. Ach,
come bello, come bello! . . . Ujišťuji zaždého, že
kdokoliv do Gorice od severu přijde svybájenými
představami o kráse a půvabech tohoto +Kurortu«,
če každý, aspoň z části se sklame. Mnoho, pře
maoho je, co uráží náš esthetický cit, co nás
zlobí, v čem vidíme zanedbanost, nepokročilost,
nepořádek. Připouštím ovšem, že lze vidět zde i
mnoho nového, neobvyklého a zajímavého. Jest
to zejména zdejší klima, lo jasné a slunné jižní
podnebí, nebe čistě azurové s intensivním svitem
slunečním, báječně krásným: červánky na večerní
obloze — to hoří západy rozžhaveným zlatem —
i s kouzelným svitem měsíce a jižním rostlinstvem.
Překvapí cizince rozložité koruny vějífovitých
palem, krásné aleje mobutných platanů, štíhlé
kužele cypřišů a thují, obrovské kytice dracén a
alof, skvostné keře tisu a vavřínů, tuhé, lesklé
listí magnolií, myrt a neobyčejně bujných břečťanů,
překrásné exempláře cedrů a pinií, ohnivé, zkade
řené květy velikolepých podzimních chrysantbém,
bezvadné a veliké květy zimních sklenníkových
byacintů, bramboříků, krokusů, kolokasií, azalil,
kamelií, jež všecky hýří svou krásou v květinářských
závodech; uchvátí vás s jara na zahradách bobaté
a dokonalé květy mandloní, broskví, třešní, cidonif
a j aj... . Ale to vše jsou dary přírodní,dary,
řekl bych »darmo dané«, neboť to Bůh tak bohatě
požehnal zdejší floru, s jejíž panenskou nádberou
nesouhlasí prosa lidského života a jednání.

Nebe zdejší je téměř stále jasné, slunce hřeje,
pálí a žhne i v zimě, stejně jasné stříbří měsíc
krajinu po celý rok . . . . a jen holé, pusté
stráné pyramidovitého Krasu na jihu i východě a
strmé, smutné vápencové stěny posledních alpských
výběžků julských na severu a západě působí
rušivým a nepříjemným dojmem na krajinu go
rickou. Město samo je v rovině, ano spíše v ko
tlině, již kolkolem obklopují vysoké hory, přervané

teprve, až byla maňčástka více než-li 100.000
zl. pohromadě.

Kdyš se dnes i nejohnivější mladík ny
nější doby do protokolů události, z níž sbír
na Husův pomníkvznikla, zahloubá, nenalezne
v ní žádného vznětu k pobouření, jež r. 1889
celou českou veřejnost zachvátilo. Proto nutno
uznati, že veřejné přání, zbudovati v Praze
Hosův pomník, jako mnoho věcí viselo dávno
ve vsdachu a še shluk tehdejšího jednání a
mluvení stoupenců strany konservativní vlastně

(om bezděčněupravil cestu a uspíšil možnostjeho uskutečnění.
Projevy odpora proti tomu, ješ ce během

doby děly, nelze dle jejich výsledků bráti nijak
vážně. Slušíť totiž počítati s fakty a ta jsou,
že dnes representace převážné většiny českého
voličstva a české veřejnosti jednomyslně k po
ložení základního kamene k Hasova pomníku
na Staroméstském náměstí přistupuje. Kdo by
se tomu protivil, působil by marností ton
jenom svému okolí zbytečné nesnáze a proti
venství a prozrazoval by leda svou slabost.
Rozumný muž se do bezůspěšného a bezvý
sledného boje nikdy nepouští.

Vypsali jsme zde historii vzniku Husova
pomníku oejobjektivnějším způsobem a chtíti
dnes proti stavbě jeho mlaviti, bylo by ne
včasným a nerozamným drážděním nejširších
vrstev české společnosti. Pražské konservativní
listy sice jenom jaksi mimochodem sdělení o
kladení zákludního kamene k Hasovu pomníku
uveřejňují, avšak jejich patroni jejako před
sednictvo slavnosti té podepsali.

Přípravy ke stavbě Husova pomníku děly
se po 14let. Když odporojící tomu po celý ten
čas nedovedli v záležitosti té za příznivějších

než li vyprovokovati osnešení, aby Husův
pomník na místě na Betlemském náměstí po
staven byl na náměstí Staroměstském, dnes
snad ochotně uznají, že tiché mlčení jest pro
ně nejrozamnějším stanoviskem v celé té zá
ležitosti, k čemuž ostatně není zajisté třebas
ani vybízeti. .

Kdo se studiem života a působení Hasora
skutečně obíral, každý přizná, že dnes není
potřeba, aby historický jeho význam byl ně
jakou příčinou nových občanských nebo nábo
ženských sporů. Právě vycházející Husův ži
votopis a podnikané vydání jeho spisů třebas
způsobí u 'nás nikoliv neobyčejnou změnu
smýšlení: nynější protivníky jeho působeníve
mnolém a mnohém s ním usmíří a nynější
jeho ctitele ve mnobém poučí o opaku toho,
co si ve význama Husově představovali.

Avšak abychom dále nemlavili, končíme
tím, že je to faktum, že se bude v Praze Husův
pomník stavěti, že si toho největší a rozhoda
jící většina representace českého národa dnes
přeje, že patronisaci toho převzala a tím jest
srozumitelně řečeno všechno ostatní. Snad se
bude toto stanovisko zde a onde uclíbiti, avšak—===—=-z ——,———
místy průsmyky a sedly, — ovšem ve vzdálí 1-3
hodin od města. V městě jest jen menší kopec
s bývalým hradem »Castello«, který nad městem
skutečně velmi imposantně vévodí a z okolí
odevšad krásným působí dojmem a na severový
chodě při městě táhlý pabrbek s františkánským
klášterem Kostanjevicí. Na sever od měste valí
své čisté, smaragdové vlny, většinou z pola vyschlá,
časem však bouřná, zuřivá a rozvášněná Soča (it.
Isonzo), hlavní řeka gorická. U Solkana, hodinu
před Goricí, opouští trudnou svou cestu horskými
údolími a přechází v nížinu gorickou, zabírajíc
v obyčejný Čas asi třetinu širokého svého řečiště,
jež stále si zanáší oválnými oblázky z dávné doby
diluviálního náplavu. Hravě šumí její vlny mezi
spoustami tohoto vápencového kamení a v mírný
jejich šum chvílemi zavznívá jen ostrý skřek pře
krásných, sněhobílých racků, kteří čímsi byvše
vyplašeni vznesou se z kříšťálové, zelenavé vody
nad řeku, elegantně přeletí kousek proti proudu
a padnou hlučně zase Da čisté vlny.

Šimon Gregorčié, kněz na odpočinku, nyní
v Gradišči asi a hodiny od Gorice, £ nejzneme
nitějších slovinských básníků (nar. 15. října 1844
ve Vrsnu na Goricku), jehož básně zčeštil V. Pa
kosta, opěvá úchvatné Soču nedšenými slovy,
z nichž uvádím aspoň tyto verše

Krasna si, bčí*) planinl
Ti měni si predraga znankal!)
Ko*, z górskih prišumíš aobráv,
od dóma se mi sdíš“) poslanka,
nesóča mnóg mi ljub pozdráv, —
Bog sprimi te tu sréd“) planjévl —
Kakó glesno, ljubó šumljáš,
kakó črstvó, krepkó skakljáš,
ko sred gorá še pót“) imáš|
A ko priděreš na ravnine,
zakaj“) te živa radost mine?
Kaj“) trudno lézeš in počasi,“)
zakaj so tožni'“) tvoji glási?

1) dcera *) známá *) když, jako “) zdáš *)
uprostřed *) cesta 7) proč *) co, proč *) pomalu



jeho správnost jest v této chvíli tak jasná, že
ji netřeba více hájití nebo vykládati.

Při svých studiích dějin rozmanitých revo
lucí došli jsme k tomu poznatku, že každá
revoluce dříve, než-li byla skončena, pohltila
největší většinu svých původců. To jest histo
rické dvakráte dvě čtyři, že ti, kdo revoluce
vyvolali, obyčejně skutečně platného ovoce
jejich neokasili, jsouce znemožnění dalšími
přívaly těch, kdo z nich těžiti chtěli.

Malioký příklad této historické důsled
nosti jeví se nám právě v Praze. Zde ustuvila
a zorganisovala se strana sociálně demokratická.
Bylo by nespravedlivostí a plesnivým neroz
umem upírati někomu právo, aby v době vše
obecného zápolení dával se od někoho zotro=
čovati a vydírati. A proto jest věcí mužné cti
ochotně přiznati, že čeští demokraté přísluš
ného vyřízení palčivých otázek a nesrovnalostí
domáhají se právem a jest-li v zápasu tom
někdy přestřelí a udeří nepravého, to se stává
ve vojně často. Proto také sluší orgán jejich
„Právo lidu“ bráti za časopis ofensivní, který
vymáhá věci, které mnohdy bezprávně drží jiní.
A tu nelze jinak, než-li proti této ofensivě
postaviti defonsivu. A účet jest vyrovnán,
poněvadž žádný útok jinak se vyříditi nedá,
než-li příslušnou obranou.

Strana sociálně demokratická byla a jest
v Dašem společenském životě jakýmsi revo
lučnímčinitelem, enažícím se po jistých smě
nách. Uspěchů dodělala se v tomto směra ne
pochybných; musí se přiznati, že domoblu se
také jistého respektu; je dobře, když má pří
činy a odvahu páliti se o věci, o něž jiný
zavaditi nemůže nebo zavaditi se bojí, Avšak
na činitelích její začíná se uskatečňovati námi
výše naznačená |bistorická zkušenost, jež jest
údělem všech původců každé revoluce.

Jedním £ nejpřednějších vůdců české
sociální demokracie býval sazeč a nadšený
vydavatel a zakladatel vlastenectvím sršícího
„Přítele domoviny“ pan Antonín Reis. Po řadu
let stavěl se na kolika místech za kandidáta
poslanectví, českou zomi chtěl obrátiti na ruby,
ale během posledního roka z veřejnosti jakoby
zmizel; odpraven byl vlastní stranou, již za
kládal. Proč byl odstraněn, to je zde vedlejší.

A proti některým jiným vůdcům strany
té vzniká právě v Praze oposice, která jim po

pražských nárožích ostromi slovy vypovídá„ vyhlašujíc, že bude proti nim vydávati
nový časopis „Spravedlnost“. Prostě to zazna
menáváme jako nepochybnou předzvěst osudu
a pádu některých vůdců, kteří stranu sociálně
demokratickou v Čechách organisovali. Masy
lidu půjdou přes ně nepochybné brzy k den
nímu pořádku v čele e vůdci jinými!

Těžké se ločiš od hribóv,'!)
zibélke'*) tvojega valovja ?'?)
Mar'*) véš, da!5) tůčeš tik!é) grobóv,
grobóv slovenskega domóvja?
Obojm bol pač!") tu trpíš!
V te běli, tóžna in počasna,'!*)
ogrůmna sólza se mi zdiš,
a šc kot solza — krásnal
Kresna si, bistra hčí planín ...

Ne stiskaj v meje!*) se bregóv,
srdíts?9) čezš!) branove stópi,
ters“ tujce,*š) zěmije-lačne vtůpi,
na dno razpénjenihvalóv...

Taková je Soča slovinská! Od jejího pra
vého břehu vybíhají povlovně malé kopce, brda,
— Slovinci říkají „brdje“ — zarostlé místy křo
víma listnatým stromovím, místy osázené vinnou
révou, jež právě na nich nejlépe se daří. Pohled
od Gorice odněkud z vyvýšeného místa k severu
řadím k nejkrásnějším. Pod nohama zahrady zeli
nářské a řady moruší s vinnými keři, pak řečiště
Soče, za ním „brdje« s vesničkami po úbočí jejich
roztroušenými, nad ními již vlnitá pásma hor —
a tam v dálce k severu, už mezi mraky, tam
směrem ku Království, bílá, sněhem zdobená a
mlbami zachmuřená čela alpských velikánů. Často
patřím s vnitřním dojmem na tuto přírodní ve
lebu, rád nořím zrak svůj v neposkvrněný jas
horského sněhu, i v době zimní opájel jsem se
velikolepou touto scenerií nedbaje ani ostrého se
veráku, který chvílemi citlivě udeřil mi v tvář
jako drsný sice, ale přímý, upřímný pozdrav bor
ských obrů, jež tak miluji, jako vzpomínka na
jiné, nezapomenutelné hory, na naše Krkonoše,
v jejichž klíně jsem kdysi žil šťastný sen shors
ského kaplana,« jichž zjevem denně jsem se osvé
žoval, jejichž krásy dychtivé jsem ssál v mladou
svou duši, jimž volával jsem vstříc slovy písné:

19) žalostný *!) kopce '1) kolébka 15)vlny 14)snad
15) že !S) vedle !7) ovšem '5) zdlouhavá !?) meze
s©) zuřivá *!) přes t) a 25) cizince,

Obrana.
(11)Trochu více legiky| Až mi mráz

přeběhl po zádech, když jsem četl v nedělní
poučné příloze „Národní Politiky“, že zas jeden
pan professor celou bibli — vlastně jen Starý
zákon — úplně svým kritickým nožíkem roz
sekal. Ale hned jsem se upokojil; je to už
stará vesta. UŽ jsme jich tu měli na sta sa

posledních třicet let; všecky možné variantyse vystřídaly a všecky zanikly. Páni rationa
listé se nemohou jaksi dohodnouti; jeden říká,
že knihy Mojžíšovy psali dva spisovatelé —
jiný že tři, opět jiný že čtyři — atd. a mnozí
tvrdí, že knihy ty povstaly ze samých drobečků,
které dohromady byly sestaveny . . . ale ze
ptáme-li se jich: A jak to všecko, pánové, do
kážete? Tu buď vynášejí „hypothesy svobodné
vědy“ aneb nám vynadají. Důkaz a moderní
věda jsou toze na štíra.

Ale k věci. Zpravodaj nedělní Politiky
píše takto doslova: „V lednu minulého roka
přednášel dr. Bedřich Delitzsch, profesaor řečí
semitských na universitě v Berlíně (syn pro
slulého theologa a hebraisty Frant. Delitzsche),
v německé východní společnosti (Deutsche
Orient-Gesellschaft) a to u přítomnosti samého
císaře německého Viléma II. o bibli a Baby
lonu. Přednáška způsobila veliký rozruch, takže
císař si přál, aby Delitzsch vývody savé opa
koval, což tento v královském hradě berlínském
učinil. Letos (12. ledna) přednášel Delitzsch
o předmětu svrchu uvedeném znova a to po
návratu z cesty, kterou byl do Mesopotarnie
podnikl, a sice v Berlíně před sborem učenců,
státníků a obchodníků a u přítomnosti císaře
a císařovny. Třetí přednášku slibuje konati
teprve tehdy, až náhledy o názorech prone
sených v první a druhé přednášce se objasní
a upevní.

Co je obsahem přednášek Delitzschových ?
Záležitost obromné váhy. BéřeťDelitzsch v po
chybnost původnost bible, božský a nadpřiro
zený ráz Starého zákona a prohlašuje, že, co
bible obsahuje, není originální, ale kopie pře
vzatá z kultury assyrské a babylonské“.

Reklamy dost. Fakta, která dr. Delitzech
uvádí, jsou summárně tato: Z klínového písma
babylonského dovídáme se mnoho, co v bibli
stojí o stvoření světa, prvních lidí, o ráji,
o boji undělů atd., ergo: bible, Starý zákon
jest kopií babylonského originálu.

Věra krásný důsledek! Snad by pann
učenci neuškodilo, aby si přečetl — vlastně
prostudoval — naši septimánskou logiko!
Dověděl by se, že logický závěr oněch premiss
jest: Tedy fakta v bibli vypravovaná jsou ne
pochybná, poněvadž dva úpíně různí národové
totéž dosvědčají. Ale tu viděti jest onen bídný
princip rationalistů: „Bible jest a priori ne

světlo přinesla, tomu nasvědčuje“. Je zajisté
důkazem nad světlo jasnějším; že bible jest
pravou, když fakta v ní vypravovaná potvr

»O hory, hory v mlhavé dáli,
kéžbyste vždycky na stráži stály,
aby cizinec sem se nevloudil
a nám vlasť drahch pryč neodloudil;
Ó hory, hory v mlhavé dáli...

Přírodníkrásyjsouv Goriciaokolív skutku
úchvatné, odmyslíme-li si to, co tvoří jakýsi ne
sousvuk a co je jen výsledken: ničivého lidského
hospodářství; myslim touto dishermonií vlašské
hospodářství ve městě a ono v dějinách Krasu“
pověstné plenění Benatésanů a jiných hamižných
a lakotných pánů, kteří zničili překrásné tamější
hvozdy a proměnili stráně horské v skalnatou
poušť. »Historicky je dokázáno — píše o tom S.
Ruter — že byl kdysi Kras vesměs pokryt lesem.
Jako byly nyní holé ostrovy, Kefalonie s sv, He.
lena, ještě v historických dobách krásně zelené,
rovněž i na celém Krasu rostly ještě za časů
Římanů nejkrásnější duby. Obrovské kupy uhlf a
popele v Krasových jeskyních ještě z dob před
historických dokazují, že tehdejší obyvatelé neoby
čejně mnoho dříví potřebovali. Na začátku stře
dověku odvezli nejlepší duby z Krasu do Benátek,
Zůstalo však přece ještě mnoho lesa, takže icísař
Ferdinand I. r. 1521 dovolil Terstským, že smějí
si dovážeti potřebné dříví z gorického Krasu, a
r. 1533 ustanovil i zvláštního lesního správce pro
Gorici, Kras a Istrii. Teprv v posledních 300—
400 letech byl Kras v nynějším svém vzhledu
spustošen.« —

Městská správa je všecka nyní v rukou Vlachů
a tím se vysvětluje mnoho, ač ne všecko. Vlaši
jsou ovšem pohodlní a líní už jaksi enáturou«,
ale přes to jsou neobyčejné hrdi a libují si ve
svém »dolce far niente«, brdí svou vlastí, pyšní
svou minulostí, odchovaní v hrdosti své dějinnými
tradicemi, které v podstatě své jsou sice dobré a
působivé, tvoříce kořen a oporu národních snab,
ale nesmí býti živeny a uměle pěstěny příliš na
úkor přítomnosti a budoucnosti, — jako se to
děje právě u Vlachů uměle všude. Vyprávěl kněz,
který studoval v Římě, kterak římští kazatelé
s kazatelny patheticky se loučí s posluchačstvem:
Adio, Romani, adio . . .! Není divu, žz tato

zena jsou národní tradicí a záznamy zcela ne
odvislého národa babylonského, ale říci to,
bylo by to nevědecké; a poněvadž fakta popí
rati nemožno, tedy se zkrátka řekoe: „Bible
je opsána“ a je dobře. Ale na to zapomíná
přeučený panu professor, aby nezvratně a lo
gicky dokázal: 1) že bible byla později se
psána, než památky babylonské, 2) že Mojžíš
(jedná se hlavně zde o Pentateuch) věděl o ba
bylonském originála a 3) že ne babylonský
auktor od Mojžíše, nýbrž Mojžíš z klínů baby
lonských svou bibli opsal. A poněvadž kře
sťanská i židovská tradice uvádí pro svá tvr
zení fakta, musí si i přeučený pan professor
historická fakta zaopatřiti; pokud to neučiní,
zůstává jeho tvrzení vědeckou bypothesou a
každý je v právu postaviti mu naproti svou

bypothesu, že totiž pan doktor má o kolečkovíc. —

Stejného náhledu se mnou jsou křesťanští
i židovští badatelé, kteří — a s tím se ani
nadšený dopisovatel Politiky netají — prof.
Delitzschovi vytýkají, že soudí ukvapeněa bez
přesných vědeckých dokladů. Je to zkrátka
stará komedie a dlužno se diviti, že po tolika
a tolika různých rationalistických theoriích,
„které dnes jsou a zítra do obně vrženy bý
vají“,se ještě najdoa lidé, kteří lecjakému pru
šáckému nafoukanci dopřávají sluchu a jeho
nedokázané výmysly za vrchol exaktní vědv
považují. :

Politický přehled,
Parlamentní situace ve Vídni jev, se stále

neutěšenou. V plenárních schůzích sněmovních
dělá se málo a ve výborech ještě méně. Ve výbo.
rech vyrovnacím a celním se jen hodně mluví a
nejdůležitější položky se odkládají. Parlament bude
prý zasedati dlouho do léta. A kdyby dosti rychle
nepracoval, bude prý rozpuštěn. Minulý týden
jednala poslanecká sněmovna ve dvou schůzích
o zprávě sociálně politického výboru, týkající se
rozšíření nedělního klidu při živnostech. Těchto
dnů předložena byla sociálně politickému výboru
osnova zákona o pensích soukromých úředníků a
byla v ném částečně též přijata.

V Třebenicích v Čechách konala se dne
16. t. m. za účastenství německých stran z Čech
ustavující schůze německé národní rady pro Čechy,
Ustavověrní velkostatkáři se do schůze nedostavili,
Něm. národní rada tedy založena, ale s vyloučením
křesťanských sociálů.

Na vídeňské technice došlo v poslední době
k prudkým srážkám mezi všeněmeckými a kato
licky smýšlejícími studenty. Rovněži na inšprucké
université při zahájení italských přednášek servali
se do krve italští a němečtí studenti,

Parlamentní poměry v Uhrách dosud se ne
zlepšily. Ve straně liberální ukazují se známky
rozkladu, což je povážlivo pro vládu. Mluví se
už o změně ministerstva.-===
minulost, tato uměle vypěstěná a vyhýčkaná do
mnělá superiorita kmenová působí zhoubné na
energii, čilost a pracovitost národní. Tím se vy
světluje částečné ten nepořádek, nepokročilost a
zanedbanost v jižních teplejších krajinách, způso
bená ovšem i vlivy zevnějšími, vlivem krajiny, pod=
nebí, ústředí,v němž ono obyvatelstvo žije. To vysvět
luje a snad i omlouvá povážlivé městské hospo
dářství v Gorici. K úplnosti však třeba jest dodati
zajímavý, nový fakt, který nedávno zaznamenaly
časopisy gorické. V Gorici začalo velmi vříti mezi
obyvatelstvem proti nynější městské správé, takže
někteří sotcové mésta= byli přinucení vzdáti se
svých mandátů s projevem podestovi (starostovi),
že nemají důvěry občanů. Nespokojenost propukla
proto, že se městská rada zajímala jen o italské
liberální principy, šířila v městě nejkrajnější vlašský
irredentism, který nenávidí zuřivě vše, co je slo
vinského a i rakouského, a opouštělai zanedbávala
nejnutnější potřeby obyvatelstva v oboru hospo
dářském i kulturním. Nastává tedy krise v měst
ském zastupitelstvu, a zejména Slovinci očekávají,
že snad změna tato bude blahodárnou.

Město trpí nesmírně prachem, jelikož ulice
většinou nejsou dláždény a silnice středem města
procházející a stále neobyčejně oživené nejen
kočáry a drožkami, nýbrž i těžkými a nemotornými
vozy nákladními, na nichž se převáží uhlí a dříví
do továren na papír a celulosu za Goricí a od
tamtud se odváží na nádraží papírové výrobky
a tkaniny z druhé továrny, jsou ve stavu smutném,
nemají náležitého a pevného podkladu, a drobný
štěrk, jímž stále silnice se pokrývají, brzy široká
kola nákladních vozů rozdrtí, na prazh rozemelou
a silnici hluboko rozřežou.

Více ještě nežli prachem trpí Gorice nedo
statkem vody. Už v zimě stóvaly zástupy služek
u několika městských kašen, jejichž trubičkami
spíše kapal, nežli tekl slabounký pramének vody
a nyní téměř vysýchá. Ve skrovném městském
parku stojí bazén s obvyklými zlatými rybičkami.
Uprostřed je kovový vodotrysk — věčně suchý.
Nad škeblovitou mísou sedí na delfínech čtyři



Chorvatské nepokoje nabývají brozivé tvář.
nosti. Všeobecný hněv obrací se proti bánovi,
který dnešní stav zavinil. Deputace vynikajících
Chervatů z celé země odebéře se v nejbližších
dnech do Vídně, by žádala za audienci, v níž by
císaři pravdivě a věrně referovala © situaci
v Chbarvaisku.

Srážky a zatýkání jsou v Makedonii na den
ním pořádku. Stíhání všech Bulbarů bez rozdílu
činí situaci v Makedonii velice vážnou. Konečně
prý zakročilo turecké vojsko také proti odbojným
Albancům ve Starém Srbsku.

Z činnosti katol spolků.
Z Libětátu. Dae 10. května 1903 potěšila

naši katolickou Jednotu svou milou návětěvou al.
Františka Jakubcova z Tubaně. Po zahájení schůze
předsedou p. Frant. Sedláčkem ojala se. slečna
slova a vyložila nám důkladně, kdo je pravým stou
pencem strany křesť.-sociální. V úrodě své řečí ukázala
na rozdíl mezi stranou naší a stranou sociálně-demo
kratickou, ukázala dále potřebu, by členové apolků
našich znali program strany a také jej v život uvá
děli, hlavně aby tisk katolický podporovali za příkla
dem sociálních demokratů, kteří pro tisk svůj schopni
jsou každé oběti. Čeho 1zs se domoci soustavnou,
cíle vědomou prací a dobrou organisací, to ukesují
křesť, sociáloré dolnorakouští. zs slova ctěné řečnice
padla na půda úrodnou, vidno z toho, že po řečijejí
přihlásilo se 44 členů za odběratele nového týdenníku
„Meče“. Jednota naňe děkujíc slečně za její obětavost,
nemá vroucnějšího přání, než aby Bůh dal jí bodně
mnoho zdraví, aby působiti mohls statně a vytrvale
jako dosud k duševnímu a hmotnému zušlechtění žen
a dívek našich. Příští členská schůze bude dne 21.
června b. r. „Zdař Bůh“

Katol. már, Jedmota Černilovská
pořádala dne 10. a 17. máje přednášky. V sobotu
přednášel vp. Jos. Myoařík „o sv. Janu Nep. a jeho
odpůrcích“. Probral znalecky a přednesl velice napí
navě své thema — bouře pochvaly provázela výbor
nou řeč. — V neděli pojednával vp. katecheta Fr.
Jakl „o českém státním právu“. Podal jeho definici,
rozdělení, dějinný vývoj, útoky naň i poměr nynějších
politických stran českých k němu. Byla to rovněž
přednáška znalce, podaná elegantním způsobem. Poslu
chačstvo vděčné i zde hlačně vzdalo pochvala za
milou i poučnou řeč. — Předsednictvo rovněž proje
vuje svó díky a těší se na pokračování. - Obě ech
byly jako obyčejně přečetně navštíveny — pozornost
poslachačů vzorná. Zdař Bůh!

Z Hradce Jiadřichova. Konečněi unás
došlo k založení odbočky Všeodb. sdružení křesť.děl
nictva. Dne 17. května t. r. ve 2 hod. odp. svolal
Katol. lidový spolek za účasti Tovaryšské jednoty a
katol. spolků z Kamžéka a Kardašové Řečice veřejnou

amorkové a hrozivě míří kopími na hiavy svých
sořů«, jako by je chtěli donutit, aby z malých
rourek, jež drží v hubách, vypustili přece aspoň
kapku toužené vody. Ale marná hrozba, marné
úsilí. Spíše by snad tyto mořské potvůrky zapískaly
na jednoduché svoje píšťalky, nežli by vydaly
trochu věru vzácného moku. Shledal jsem, že jen
na největší svátky začne z toho banálního, ne
vkusného vodotrysku kapat trochu vody, A sotcové
města« stále se radí o vodovodu, jezdí na komisse,
hledají prameny, prozkoumávají okolní krajinu,
berou tučné diety, a časopisy zlomyslně pozna
menávají, že si z občanů dělají blázny.

Končím tuto črtu výňatkem ze slovinské
»Soče«, vycházející v Gorici, Posuzujíc budoucnost,
rozvoj a úlobu města po skončení bochyňské
železnice, která půjde přes Gorici a spojí kolejemi
nejrozvitéjší a nejprůmyslnější země střední Evropy
s Terstem a mořem jaderským a vytýkajíc věcné
četné nedostatky tohoto města píše: »Je zřejmo,
že správa naší obce není správou moderní, jaká
jest dnes ve větších městech velenutna. Cizinci,
který přišel poslední týden do Gorice a viděl
překopávat ulice, montovat a stavět elektrické
vedení, snad se zdálo, že nastal v našem městě
obrat k lepšímu. Ale i když bude svítit elektrické
světlo po ulicích gorických, zůstane přece ještě
Gorice maloměstskou, jako byla dosud. Nikdo si
v Gorici asi nestěžoval do osvětlení, byloť zcela
dobré! Nač tedy zaváděti elektrické světlo? Při
padá nám to, jako by se oblékl žebrák, který je
žízniv, bladov a otrhán, v šarlatový plášť. Každý
kdo cítí snahy a tužby po moderní správě, jistě
se hrozí všech těch nedostatků, které mu vGorici
každou chvíli bijí do očí. Sotva vyjde člověk na
ulici a již pozoruje to či ono, co nesvědčí zrovna
o skutečné moderní správě gorické obce. Jsou to
sice snad maličkosti, ale vrhají velmi špatné světlo
na městskou správu. Upozorňujeme jen na pisoiry
uprostřed města. Jedině Zola by dovedl popaati
smrad, který vane z těchto čistě vlašsky jednodu
chých záchodů a najíti vhodných výrazů pro vše
to, co uráží naše oko. Zdá se nám skoro, že se
má takovou a podobnou ničemností dokázati italský
ráz našeho města. Třeba jest přece cizinci po
skytnouti něčeho z italské »malebnosti«, neboť
jiného nemáme, o čem by se mohl zmíniti Bůdecker
v cestovním průvodci, ani krásných chrámů, ani
znamenitých obrazů, ani pálaců, ani ničeho, čím
se vyznamenávají jiná italská města.«(Soča '!/, 03.)

Taková je Gorice a její poměry pravdivě,
nestranně a stručně načrtnuté, —

spolkovou echůsi. Předseda p. Fenz! sahájiv schůsi,
udělil slovo p. J. Urbanovi, předsedovi Věsodb. sdru
žení z Hradce Králové. Pan řečník vylíčiv nynější
postavení dělnictva, vyložil důležitost odborového
sdražování. Otřepané výklady sástupce národního děl
nictva a sociální demokracie byly po zásluze odbyty.
Tentokráte se zase ukázalo, že aferou prašekou a
olomouckou nejsme dosud tak akleslí a bezmocni.
Výsledkem schůze bylo, še se s Jind. Hradce a Kard.
Řečice přihlásil snačný počet členů ke Sdružení. Další
činnosti „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje,
Papežské Konsisterium bade konáno

v polovici června. Tu bude téš njdp. biskup Králové
hradecký Dr. Jos. Doubrava prekonisován.

Svatojanvká pomf přes polmarnépočasí
vydařila se o a nentě Na tisíce pontafků přišlo 6e
pomodlit do krásného kostelíku weminářského k veli
kému patronu české země. Pontifikální měi av. sloušil
za četné aosistence vysdp. Megre Dr. Al. Frýdek,
kepitalární vikář. Na kůru zapéli ctpp. bohoalovci
mši Diepoldova, Auerovo Offertorinm a Hallerovo
Pange lingua.“ I pobošnosti týdnu Svatojanského se

konají za četného účastenství věřících.
Oslava V.Vlad.Tomka v Hradel Kr.

koná se v sobota 34. května 1908. — Program: 1. Slav
nostní uvítání v aule obchodní akademie 0 11. hodině
dopolední. 2. Přednáška universitního professore Dra.
Jar. Golla v městském diradie Klicperově o 7. hod.
večerní. — Úbor slavnostní,

Uznání b. Borromaou. Kultarnís bumanní
působnost hradeckého Borromaea nebývá dostatečně
oceňována ani v těch krazích, jichž přímo povinností
jest, aby kultarní ústavy podporovaly. N. př. růsné
c. k. daně, odvádéné státu ještě za to, že ústav vy
pomáhá kultarnímu atátu v jeho povinnostech, ne
svědčí zrovna O velikém ocenění hamanního ústavu
na místech povolaných. Proto jest to tím petěšitel
nějším zjevem, když soukromníci dovedou působnost
ústava oceniti. Tyto dny dostalo se Borromeu daru
500 Kodjistého p. faráře, jenš chtěl tím odvděčiti se
ústavu za to, že po 5 let vychovával jeho příbuzného.
Dar tento přišel ústavu tím více vhod, protože obět,
přinešená novostavbou zdravotním a paedagogickým
požadavkům, přivedla ústav do dlahů přes 200.000 K
čítejících. Kdyby rozpomenuli se též na stíeněný
ústav jiní, kteří kdysi poušili jeho výhod, sešla byse
značná částka ve prospěch příští studentské generace.

Tlok ve službách protestantů. Několik
českých listů přineslo slovně souhlaenou zprávu o
uvěsnění 9letého děvčete v prasečím chlívku. Každý
poznal, že jeden a týž pramen poskytl látku k hrůso
strašné této historii. Jak čistým tento pramen byl,
prozradila „Osvěta“ v č. 38. svou poznámkou,še obvi
něný rolník V. Resek s Divce „jest velice horlivým
členem katolické jednoty černilovské, která shro
mažďaje v sobě výkvět víry, zbožnosti a dobrých
mravů“. Nechtěli jeme předbíhati zavedenému vyše
třování tohoto vykřičeného případu, ale útoky stran
nickéno listu nás nutí objasniti čtonářetva situaci.
Celý případ nese na sobě známku náboženského
napjetí mezi katolickým a helvetským občanstvrem
v Divci. Do nedávné doby byla katolická polovina
tak snášelivou, že do obecního představenstvavolila
vesměs jenom protestanty. Poslední dobou však do
padly volby sice též dle zákonitých předpisů, ale ve
znamení katolického probusení. Katolíci volili si do
správy obecní své lidi dle své poplatní síly a tím
dopustili se „křivdy“ na snádelivé dosavadní své
obecní vrchnosti. Vydáno bylo heslo odvety a obětí
tohoto hesla stal se katolický rolník Václav Rezek.
Děvče Anna Horákova přistišena byla poněkolikerém
předchozím napomenutí při polní krádeši čeledínem
. Rezka. Čeledín děvče chytil, dovedl ku avéma

hospodáři, aby ji tento předvedl © atarostovi | na
potrestání. Na druře však hospodář děvčeti trest pro
minul, ale pohrozil mu, že děvče příště savře do
prasečího chlívka, k němuš také děvče pro výstrahu
zavedl. Do vnitř však děvče nezavřel a proto nemohlo
dostati „křeče“z tohoto „surového“ skutku. Pan Rezek
jest náhodou zámožný rolník a katolík, kdežto děvče
Horákovo jest chudý sirotek a evangelička, Jest zcela
pochopitelno, že, bude-li p. Rezek usvědčen z činu,

jehož se nedopustil, přijde onemocnělému děvčetiatolická podpora vhod. Jak jsme doslechli, nemohla
prý soudní komise gjistiti žádných křečína Horákové,
pročež bylo děvče dopraveno do zdejší veřejné nemoc
nice, aby bylo podrobeno delšímu pozorování. Přáli
bychom ai, aby toto „pozorování“ bylo brzy skončeno
a celý případ řádně vyňetřen. Prozatím jenom konsta

tajeme, že protestanté dovedou náležitě vyušiti den
ní 9 tisku kusvé agitaci. K případu tomu se ještěvrátíme.

Chrudim © „Osvětě Lida“. Chrudimský
starosta p. Dr. Havelka pravil ve achůsi spořitelního
výboru za souhlasu přítomných o „OsvětěLidu“, še
každý občan musí se s hnusem odvrátitiod tobo
nejmizernějšího listu českého.“ Neuvádíme
tuto kritiku jako něco nového a překvapujícího, ale
jeko ukázku občanské statečnosti, která dovede i re
volverovéma plátku postaviti se přímo do obranné
fronty. Někde jinde by odrazilí „Osvětu“ jinak, třeba
nějakým insertem aneb prosebným dopisem. Neohro
šenost jest dnešní dobou vzácným sjevem.

Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
Sohůse užšího výbora v Hradci Král. dane 15. května,
Přítomní: Urban, Pochmon, Jenšovský, Lábus, Lu
štinec, Andrlík, Polák. Podpory nemocenské uděleny:
Fr. Daškovi s Ústí n. 0. (7 dní chřípks) 8 K, Horáč
kovi = Choltic (7 dní nemoo hrtanu) 8 K,A. Hejnovi
s Úpice (7 dní nervosa) 6 K. — Přijatí členové: A.
Motyčka II.,J. Parma II., A. Vyhnálek III., F. Ma
tějka III., A. Kvapil III, všichni s Kyšporka,. Fr.

Šimková II., B. Heřmásková III, F. Slavíková II
se Sedlce.

Akadomievpouslonátěcísaře Fran
tlěka Josefa I., pořádaná17. května, vydařilase
suamenitě. Ač trvalo dlouhou doba, neš byl p
čtrnácti čísel vyčerpán, naslouchalo velicečstné po
sluchačstvo badební a pěvecké produkci s šivým
zájmem a častým potleskem aš do konce. Sborové
spěvy, nastudované pilnědo všech dynamických od
stínů, zrovna okouzlily, Brillantní a nesnadný „Fari
ant“ Dvořákův přednesla slečna Bobatová s úchvatnou
bravurou. Jak starší chovanky, tak í drobotína va
všech číslech si vedly jistě a zručně, Těšíme se
upřímně na produkce příští.

í zlesymové. Dne18.t. m. satkl stráž
ník p. Žaloudek tří výrostky = Nov. Hradce Král.,
kteří obcházejíce dům od domu žebrali Když je vedi

po schodech, zprotivili se mu a sokočivše arazili ho
zemi, při Čeměsi pl palec u raky. Dva utekli,třetí pak, když nechtěl strážníka následovati, prozatím

propuštěn, ješto je znám. Nezvedenci pakza „huča
vým“ mostem přepadli stadujícího ze W. reálné školy
Joa. Svojtku a vzali mu klobouk, vyhrožujíce mu
sabitím, bude-li jich pronásledovati. Před tím spáchali
ne několika místech fadu krádeší. Jsooto patnáctiletí
výrostci A. Tluka, R. Panenka a Stapka. Zábodne,
aby sdejší občanstvo šebrající mládež od prahu svého
odkásalo a poskytováním almužšny nedávalo jí příle
žitost k sločinnémn jednání.

Krádeže. J. Daben, 2bletýsklepníks Plotišt,
odcisil dne 14. t. m. v dělostřel. kasárnech dělostřelci
R. Jindříčkovi kufr w rozličnými věcmi v ceně as
80 K. Byl však drahého dne zatčen a ukradený kufr
nalezen. — Při avatojanské slavnosti byly v seminář
ské zahradě žáku obecné školy Fr. Skalickémn akra
deny stříbrné bodinky s řetízkem, a jednomu p. bo
hoslovci černý kabát.

Valná hromada dlocésní jednoty
eyriilské v Hradel Králové konalase dno
1%.května 1908 za přítomnosti 18 členů v Adalber
tinu po 6. hodině večerní. Dle jednatelské zprávy čítá
Jednota 356 členů platících, z nichš zakládajících
členů s příspěvkem 20 kor jednou pro vědy jest 34,
skutečných s ročním příspěvkem 2 kor. 94 a přispí
vajících s ročním příspěvkem 1 kor. 228, Členů účin
kajících jest 60, z nich 48 dam a 12 pánů. Úbrnem

y jest členů 416. Liturgický sbor zpíval o slavných
službách Božích v kathedrálním chrámu Páně, Jednota
chtěla pořádati 23. listopadu 1902 hudební večer, což
však nemožným ee stalo smrtí zakladatele a prvního
rotektora Jednoty, nejd. p. bískupa Eduarda Jana.
udební večer s bohatým programem pořádala teprv

15. února 19053.Připravován též byl duchovní koncert
ku příchodu nového nejd. p. biskupa, než provedení
v tomto správním roce nedošlo, jelikož dosud vjezd
svůj do Hradce Králové neslavil. 20. května 1902 po
řádala Jednota cyrillské exercicie jednodenní v Daši
cích s velmi dobrým zdarem. Též v Polné měly býti
26. června exercicie, než překaženo to nemocí ředitele
kůra a pohřbem říd. učitele v Přibyslavi v týž den.
Za to konal předseda Jednoty 6 cyrillekých cvičení
na ženském paedagogiu v Chrudimi 28. května, 14.
června, 7., 12. a 14. července 1903, Cyrillský směr
pěstuje se v mnohých farních osadách diecése, byť
všude farní jednoty cyrillské formálně zřízeny nebyly.
Příčinou toho bývají obyčejně místní poměry, zřízení
jednoty stěžující. Jednota utrpěla v 9. roce svého
trvání více bolestných ztrát. Žemřelť 20. listopadu
1902 zakladatel a 1. protektor jednoty, nejď. p. biskup,
jenž o cyril. jednotu získal sobě veliké záslahy pod.
porovav jednota jak hmotně, tak i mravně. Mimo to
vykázal v hradeckém biuk. semináři přiměřený počet
hodin pro pěstování chorálního a litorgického zpěva
a aby opravdově pracováno bylo, nařídíl pololetní
zkoušky, jimž sám vždy předsedal. Při svěceních
kostelů dbal vždy přesného církevního zpěvu, sa
kterýmž účelem brával a sebou bohoslovce; tuké vý
znamným listem pastýřským povzbudil činitele kostel
ního zpěva k účinné práci reformní a vydal diecésní
zpěvník „Ultář“, postarav se o správné k němu ná
pěvy a průvod varhan. Lze vůbec říci, že šlechetné
srdce jeho toužilo po tom, aby v celé jeho diecési
sazníval ve všech kostelích přesný spěv církevní jak
u oltéře, tak i na kůru a tím věřící aby povzbosení
byli k pilnému a zbožnému navštěvování slažeb Bo
ších. Dne 7. dubna 1003 za ním odešel jiný veliký
příznivec Jednoty a přesného círk. zpěvu, nejd. p.
opat želivský Ferdinand Barsík, jenž hmotně i mravně
podporoval farní jednotu cyrillskou v Želivě a zvláštní
příseň jí prokazoval, de vykázal jí místnost ke cvi
čení ve vlastním opatském příbytku. Zemřeloť ještě
více horlivýchčlenů Jednoty jak kněží, tak laiků. Kéž
noví příznivci nakloní se Jednotěl — Výbor konal 7
schůsí. Pokladní zpráva vykazuje následující data:
Zůstatek za správní rok 1901—0% obnášel 1021 K
69 bh, nový příjem byl 314 K 18 h, takže úhrnný
příjem za rok 1902—08 obnášel 18835K 87 h. Vydání
činilo 104 K 93 hb,takže hotovost pokladní na konci

ledního správního roku činí 1230 K 94 h, proti
Oňsku o 300 K 25 h více. Při volbách místo odstou

pivšího místopředsedy p. c. k. finanč, rady Dra. Al.
Šimka zvolen p. J. B. Holsbach, pokladnictví Jednoty
místo p. B. E. Tolmana, knihkupce, ověřenojeho synu
p. Jiřímu Tolmanovi, po vlp. vikaristu Říbovi zvolen
sa ředitele Jednoty pan prof. D, Orel, členy výbora
stalí sep. prof. J. Voverka a vip. Jiří Sahula, za
náhradníka zvolen p. Joe. Polák. Předsedou opětně
svolen Dr. Jos. Mrštík, jednatelem zůstal p. řed.Vl.
Sekera, nábradníkem p. Boh. Ryba a revisory účtů
pánové Dr. Reyl a prof. Veverka. Zemřelým členům
projevena pocta povstáním a odstoupivším členům
výboru vysloveno poděkovánísasloužené Jednoty. Lso
doufati, že Jednots pod protektorátem nového nejdůst.
p. biskupa Masgr.Dr. Jos. Doubravy, slovatného snalce

a příznivce hudby a spěvu rospívati bude i na dálea se sdarem plniti budeúko „ k němuš zakladatelem
svým byla určena.

Všeobecné užívání korunové měny.
C. k. okresní hejtmanství v Hradci Králové na základě
výnosu o. k. místodržitelství ze dne 18. dubna t. r.
vyhlásilo následající, dle něhož třeba se říditi: Jest



dobřesnýmo ačastým předmětemstižností,šesepo
čítání v méné koranově, ačkoliv jest již povimné od
1. ledna 1900 zavedeno, ještě neršilo v dirokých
vretvách obyvatelstva, a še veliký počet, ne-li pře
vášná většina obchodníků a šivnostníků užívá ješté
stáje počítání v rakouské měně. Není pochyby, že
tento stav není naprosto v pořádku, ba jest se sta
noviska provádění opravy mény dokonce povášlivý.
Mimo to mé sa následek pro obecenstvo řadu nepří
stojností. Lpéní na počítání v rakouské méně v s0u
kromém obchodním styku mohlo míti potud ovšem
jakésí oprávnění, aneb ze alespoň vysvětlovalo, pokud
prostředky platební aněly Částečné nu rakouskou,
částečně na koranovou méno. Poněvadě se však nyní,
a to od 3, ledna t. r. vydávají platební prostředky
pouze na koranovoa ménu znějící -- s výjimkou
slatníků, které mají zanjímat: na příštěv rakouském
peněšnictví podobné místo jako tolary v německé říši
— odpadl pro další Ipění na počítání v rakouské
měně také poslední důrod a masí se nutoě k tomu
působiti, aby od nynějška i vobcbodních stycích vešlo
v ušívání počítání v méně koranové, a aby účty,
údaje cen sboží atd. byly vydávány v korunách a
haléřích. Korporace, fondy, spolky a ústavy, které
jsou pod veřejným dohledem aneb jsou zavásány ka
veřejnému kladení účtů aneb veřejným účelům slouží,
jsou bez toho ve smysla ustanovení císařského naří
Sení ze dne 31. záři 1899 č. 176 Ť. s, a ministerského
nařízení ze dne 37. února 1900 č. 63 ř. s. povinny
vésti knihy a účty ve měně koranové. Nyní pak vy
sývají se na základě výnosu c. k. ministeria vnitra
ze dne 23. března 1903 č, 1786 na popud ministeria
financí i takové korporace, spolky u ústavy, pro něž
takovéto zákonné povinnosti není, aby na příště pouze
korunové měny používaly, tak aby tato ve všeobecné
užívání vošla. Také na široké obecenstvo budié v na
snačeném směru působeno poukázáním k tomu, že
jest ve vlastním zájmu soukromníků, když užívají
zákonité měny.

Oheň. Dne 16: t. m. v domě č. 84 v bytě pí.
Štolbové vybuchla hořící lampa, při Čemž se vzňsl ná
bytek. V uzamčeném bytě té doby nebylo nikoho. Na
štěstí byl však oheň v čase zposorován a domácími
uhašen. — Ve Lhotě pod Strání u Hradce Králové
vypukl dne 19. t. m. 0 4'/, hod. ranní z neznámé
příčiny oheň v příbytku p. Lankaše; v krátké době
rozmohl se zhoubný divel tak, še ubožáci přišli o
všechen svůj majetok.

Ze Nolalce. V městě našem bude dne 1.
června t. r. otevřena opatrovna vydržovaná spolkem
„Lidumilem“, jehož bývalý předseda zdejší vdpĎděkan
má ouskotečnění její zásluhy největší. Kdyšvšak dle
přání šlechetného neznámého dobrodince chtěl uvésti
do opatrovny řeholní sestry, povstal proti němu zu
řivý boj, který vaběhl i do osobních zájmů a skončil
tím, še přijdou sem opatrovnice evětské, kterým
většina obecenstva nepřeje. — Jiš letos na novém
hřbitově bude postavena kapledle plána arch. Můnes
bergera, na niž přispěl značně jeden zdejší rodák i
jiní páni i celá osada. — Novéměstské zastupitelstvo
se taží; nová uilnice do Kvásin, nové chodníky, zalo
žení parku, jatky atd. svědčí o snaze nejlepší. Jen
si jest přáti, aby otázka ředitele kůra co nejdřív
uspokojivě pro všecky rozřešena byla.

Jednodenní cyriliské exerelele v
Heřmanově Městel pořádá královéhradecké
diecésní jednota cyrillská ve upojení s domácím chrá
movým sborem v úterý svatoduění, dne 2, června 1903.
V 9 bodin bude zpívaná mše ev., při níž a po níž
provede domácí chrámový sbor rozličné skladby
církevní, na to bade míti přednášku o zásadách pravé
círk. hudby dp. Václav Jurkovič, vicerektor Borromaea
a docent cirk. zpěvu v biskapském semináři v Hradci
Králové a po té konána badou praktická cvičení ve
zpěvu chorálním a lidovém dle Oltáře a Nápěvů k němu.
Cvičení sakončí se společným obědem v hotelu u BÍ
lého Beránka. (Convert za 1 K.) Přihlášky na exercicie

řijímá do 1. června veled. děkanský úřad v Heřo.
čstci a p. Ouido Havlasa, ředitel kůru tamáe. V při

hlášce budiž uvedeno, zda p. t. účastník účastní se
oběda a přeje-li sobě, aby mu opatřen byl Oltář a
Nápěvy. 

(Zhusitského ovzduší kozojedského.
Že v řadách moderního hnsitského bnatí stojí v ny
nějších dobách i někteří učitelé, jest všeobecně známo
a není se tomu diviti; bojovati proti katolické církvi
se musí a dle známého hesla „účel posvěcuje pro
středky“ poušije se k tomu prostředku jakéhokoliv,
Iši a třeba i nešťastného kacíře Husa. Tak na př. na
jedné škole blíže Kozojed učitel hasita poučaje své
žáky o době husitské jako nějský učený professor na
universitě. Prameny uvých učených výkladů ovšem
dětem necituje, ale dle všeho musí to býti spisy, před
nimiž by každý pravý Čech, vlastenec, měl skloniti
svou hlavu „Církev prodávalaodpustky — Hus kásal
proti nim a zs to byl upálen“. Tojest jedna učená
věte s přednášky páně učitelovy. Rádi bychom tomu
uvěřili, ale podíváme-lí se do českých dějin a všimne
me-lisi, co uvádí o příčiněupálení Husova protestant
Palacký, jehož „České Dějiny“ snad ten pán ku svým
výkladům prostudoval, neshledáváme nikde důvodu
takového, alev knise XI. čl. 3. str. 120. Čes. Dějin
Palackého čteme slova, že „hlásáníodpustkův k obraně
"Církve není nic ani nového ani neobyčejného a še
věřícím nesluší se staviti papeži za soudce“. Dále, že
ne Husovo kázání proti všelijakým nepořádkům a
pokleskům mezi kněžetvem bylo příčinou jehoupálení,

nýbré že bludné učení, jež nechtěl odvolati, savinilo
ukrutnéz) usmrcení, shledáváme v témže spise(kniha XI.čl. 4. atr. 188.) ve slovech „K vyšetřování
M. Husa ustanovil sbor -dne 6. dabna čtyry nové

Komniaary kardinály Potra z Alliska i VilémaKordianského, biskupa Dolského a opata Cisterckého,
„ješto přijmouce k sobě i jiné preláty a doktory měli

skoumati netoliko Husovo, ale i Wiklefovo učení.
ommissarové ti vyslýchali vězně na Gottlieben několí

krát soukromí... Ovšemale slým bylo znamením
-odsouzení 45 Wiklefových článkův, které již v osmém

vajnémprassení dne 6. máje 1415 atalo 6e; neboťakmileWiklafsa arcikacířeodsouzen, nemohl konec
oncem ami Hue tobo zniknouti“, Dále L c.

ne str. 169 „Výslechtřetí a poslední,jenš00stal dne
8. června, byl nad jiné důlošitější s rozhodnější;
týkalťse článkův poboršlivých, jicháto ve spi
sech Husových nalezeno a čteno 36 vytašených s jeho
Traktátu o církvi, 7 se spisu proti Pálečovi, 6 ze
spisu proti Stanislavovi ze Zoojma. Poněvadě pak
spisové tito čelili vesměs proti zásadám od katolických
doktorů na synodě dne 6. února 1613 bájeným, všecko

Ústavě i autoritě veškeré hierarchie křesťanské. Pro
lepší dolíčení eprávnosti výtabův srovnávání a čtení
jsou článkovéti také v Havově autografa (ruko
pise), při čemě kardinál Alliacký několikráte posor
k tomu obracel, že článkové ti ve spojení s celkem
svýmještě horší smysl dávají neš porůznu“.
Dále pravdu ta potvrsují nám i slova krále Sig
monda, pronesenak Hasovi (táž kniha čl. 4. str. 188)
„Chtěl-libys ale urpatně státi na svém, otcové dobře
věděti badou, jak s tebou nekládati mají. Já jsem
jie připověděl,še kacíře nikdy sastávati ne
budu, ba chtěl-li by kdo arpatiti se v kacfřství, já
první vedl bych bo na hranici k upálení.
Proto radím ti ještě jednou, dej se na milost, a to
co nejdříve, abys neupadl u vinu ještěvětší.“ —„Has
nebyl připuštěn ani k slovu a bez dlouhých průtahů
v Kostnici k smrti odsouzen a upálen“. Takzní jiný
kousek moadré historické přednášky p. učitels. Co
praví Palacký? L. o. na str. 196 čteme něco jiného.
„I nelse zapírati, že sbor i tenkráte ničeho neob
meškal, cokoli naň jen slušelo, aby vrchu přís
nosti vyhnouti se mohl. Usilováno znova, do
brotoa i přísností, přemlouváními hrozbami na
vésti Husa, aby vrátil se opět do lůna církve. S přé
telekou laskavostí a póčísnažil se předevšímne
jmenovaný jeden prelát, jeně nad jiné všecky získal
byl sobě Husova důvěra, aby obrátil ho zase na cestu
upasení a odvolání. Také Štěpán Péleč, někdy důvěrný
jeho přítel,nyní kratý odpůrce, příšed do žaláře, po
koušel se dotýkati stran dávnozalehlých. Opětované
deputace od sboru, jichž i nejvzácnější oudové, jako

Alliacký a Zabarella, se súčastnili, epůsobily konečně,
že se zdálo, jakoby oni a ne Hus ku prosbám
se utíkali“ A jinde na str. 190 l. c. „Po přečtení
všech těch urážlivých článků mluvil kardinál
Alliacký k Hasovi opět: Nyní še má před sebou dvojí
cestu, buď dáti se cele do milosti a moci sbora i po
drobiti se naprosto nálezu jeho, aneb stojí-li na mnění
svém, pokračovati ještě dále u vedení pře; on že
dobromyslně radí k prvému, aby neuvalil pro
dlouženou svémyslností ještě těžší vinu na sebe; a
v týž amysl mluvili také jiní prelátové. Hus dne 1.
července osvědčil se písemně, že odvolati nemůže, ani
nechce“. Na str. 197 v téže knize čl. 4. uvádí Palacký:
„Sbor, neměl-li jemu přisvědčiti a dáti se od něho

posno i mistrovati,masel konečně přikročitiodsouzení jeho, jak toho žádali zákonové
církve“. Naže, jak se to srovnává s tvrzením pana

učitele? Nemůžeme k slovům páně učitelovým připo
be nic jiného, než známé heslo Voltairovo: Lžete,žete, lžete a odvážlivě tapte! Na jiné kousky si po
svítíme jindy.

Z Čáslavského kraje. Rozrířenáhladina
olitického života zůstavuje nás tu celkem klidné.
e že by snad byla u všech voličů bermezná důvěra

k delegaci české, ale že v hlavních ohniskách voleb
ního okresu vedoucí kruhy i jich opposice mají dosti
práce a vlastní domácností, to jest s obecními či
městskými volbami. Brání tedy obecná politika dělati
politibu vysokou. Aby pak nedůvěra proti poslanectvu
klíčící jiš v zárodku byla zažehnána, chystá se kraj
ský sjezd důvěrníků ze všech 14 okresů soudních
bývalého kraje Čáslavského, na němž má býti poro
kováno nejen o situaci, ale při němž má se pracovati
o probuzení amírajícího politického života spolkového.
Vstapoje tím na veřejnost nová orgauisace. Jakých se
dodělá výsledků, ukáše badoucnost. Práce jí čeká
obrovská.

Z Čáslavě. Veřejný život náš dal by se
charakterisovati jedním slovem: rozvrat. Tato němoc
zachvacuje nejen voličstvo, zachvacuje i členstvo
jednotlivých epolků a ubíjí tak všecka positivní činnost.
A kdybyaspoňz těchtohádeka hněvůa vzájemného
se obviňování vzešlo něco dobrého, ale nevzejde z toho
nic než škoda. Nejsme dosud tak vyspělí, abychom
kritika dovedli bráti jako věc s veřejným působením
těsně spjatou, ale hledá ae v každé kritice nějaké
zásadní nepřátelství, které vyznívá v odpověď: zničiti
toho, kdo to pronesl. Jak tfsnivě působí, když dnes
podepíše několik osob provolání, a zítra, sotva že
uvidí nelibosť na druhé straně, statečně podpisy své
od-olávají, zapřisáhajíce se, že oni nic, oni že jsou
muzikanti. Hledá se možnost a pevnost přesvědčení| —
Příštím rokem má se dostati našemu městu konečně
plynárny. Na medostatek osvětlování bylo jiš tolik
stěžováno a tolik návrba činěno,ale odhodlání k tomu,
co navrhováno bylo před lety, scházelo. Teprv nastá
vající volby hnuly tím a jak se praví, ještě okolnost
jiná s tak projekt, který už mohl pomalu býti splacen,

ude uskutečněn. Nevíme však, nebude-li už přece
jenom pozdě, když hlavní konsumenti zavedli sobě
snačným nákladem osvětlení jiné. — Také na kou
padla má dojít. Bude je zařizovati obec sama, když
pravovárečné měšťanstvo odepřelo je zříditi pro příliš
nískou subvenci obce. Těch bylo už zapotřebí jako soli.

Z Kutmé Hery. Volebníviny se převalil
a tentokráte daleko méně bouřlivě než v obdobíc
minulých. To se přiznati musí, še representace obce
snašila se, aby pokud mošno s obětí nejmenší na
kapsách poplatnictva co nejvíce ve prospěch všeobecný
učinila. o nebylo snad vždycky všecko tak, jak by
snad mělo a mohlo býti, toho příčinou veliké ty
zákulisní vlivy a intriky, které i ty nejlepší úmysly
dovedou znetvořití a proti kterým jest síla jednoho
člověka příliš alabá. Tolik však a uspokojením Ise
konstatovati, že občanstvo naše jiš potud vystřízli
vělo, še nedá se slákati do prázdných štvanic, které
místo prospěchu jenom banbu a zmatek obci působí.
A otříslivost tato v nazírání na obecní otázky jest už
nanejvýš nutne, nemá-li se veřejná práce každéma
zhnuejti. — K povznesení návštěvy našich památek,
jimiš Kutná Hora nad všechna města česká vyniká,
vydáno bylo nádherné album Kutnohorská. Odporu

čujeme vřele všem milovníkům českého Norimberka
všem milovníkům čistého umění. — Dražní projekt
blíží se k svému uskntečnění, bylať lokálka s majet
piotví Tellerova vykoupena s tím odstraněna překáška
velmi závažná. Nad to město MI. Vožice vyjednává,
aby prodloužena byla trať od Zrače k Táboru. Přáli
bychom si šťastného skoncování, bylo by to na pros

pěch celému širému kraji.

Z Nových Dvorů u Kutné Hory.
Není krásnějšího pobledu a není kráenější vycháskynad tu ka zdejšímu chotkovskému zámka „Kačině.“
Nádherná vůně celého less kvetoucího šeříku vábí
eem tisíce návštěvníků. Ale líto je člověku, kdyš
vidí, jak tito příchozí způsobem často vandalským
rvoa celé náruče květů, lámajíce a ničíce keře deří
kové, aby kořisť svou buď jiš na cestě nebo doma
pohodili. Rozumné obecenstvo mělo by tyto kazisvěty
samo na místě vypeskovati a zábrániti tomutu ne
dostatku porozumění krásám přírody. Kéš by se
tak stalo!

V PRAZE »OBNOVU«
leodostativknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
oŽitnéulicí a vprodejinovinp. M.Vlčkana

Příkopech.

Různé zprávy,
V jakých rukou te JemofNosvědomité

nedbalost mladočeských poslanců ukázala se nedávno
zrovna v podobě drzé vyzývavosti. Hned v druhém
týdnu po „reformování“ mladočeské strany zajelo do
Vídně místo padesáti poslanců jen šetnáct; a mělose

řece jednati o záležitosti navržené českým klubem.
ad to nevíme nic, že by byl pohodlné kollegy některý

čilejší mladočeský poslanec pokáral. Nedověděli jsme
se ani od klabu ani od žurnalistiky jména nedbalcův.
Páni stojí věrně při sobě a chrání 80 navzájem při
takových křiklavých zjevech, ať už se daří při tom
vlasti jakkoliv. Zs to však židovský tisk se od
některých méně kollegiálních drabů doví věelicos, o
čem české listy nemají zpráv žádných. Některým
erádcům se lépe líbí ve službě židovstva neš ve službě
vlasti. Dva nové doklady přináší časopis Tábora;
v 19. čísle píše: „Výkonný výbor strany mladočeské
jednal o věcech nejdůvěrnějších. Nota bene, jednal o
nich ovšem v Praze. A nazejtří přesný obsah jednání
vytiskla vídeňská „Neue Freie Presse“! — A doklad
drahý: Posl. Březnovský sepsal interpellaci ve pří
čině „němectví“ pražských židů, pocházejících z krajů
českých. Když byl interpeliaci podal, "nastala půtka
o podpisy, k interpellaci připojené. Věcčistě klabovní.
A co se stalo? „Bohemie“ mohla na základě kartá
čového otisku té interpellace čtenářstvu svému dovo
diti, že skutečně rozpory sttan podpisů byly pravdivy.
Kde dal „Bohemii“ onen kartáčový otisk?l. . .“
Pak ať Mladočeši nespílají o volbách zrádců těm,
kteří raději „zruší svornost“, než aby takové nespo
lehlivé a líné zastance do eněmu volili. Bude-li +
česká politika říditi pokyny Můnzelesů a badou-li
poslancům milejší domácí župany a židé, neš zájmy
Českého lidu, pak se ovšem ku předu nehneme. Zde
již přestává každá shovívavost. Jamo připravení, že
při mandátových promlavách zase některý mladočeský
poslanec bude bouřiti proti neobratnosti a nedbalosti
svých druhů, aby svou vlastní postavičku v přízni
lidu udržel. Ale pak mu řekneme, aby zanechal po
kryteckého rostrpčení, když jiš jest bitva prohraná;
řekneme mu, že měl hřímati do duše svým kollegům
v čase parlamentního zasedání, neboť tehdy by to
bývalo nejvčasnější a jedině účinné. Ale k tomu se
páni nemají; budou zase dělat hrdiny až v Čechách.

Bohatá Framele. Veškerézlato a stříbro,
které ve světě v penězích koluje, je vyceněno na 40
miliard. Francouzská banka Baogue de la France má
však sema roční obrat v poukázkách daleko vyšší.
Zlato a stříbro, které od objevení Ameriky po dnešní
dobu, to jest za čtyři ata let, bylo z útrob země vy
těšeno, obnáší sto miliard. Částka peněz, která pou
kázkově i hotově prochází pokladnou francouzské
banky za jediný rok, obnáší sto dvacet pět miliard.
Ve Francii v běhu koluje zlata a stříbra šest a půl
miliardy; více jak polovinu této částky má franconz
ská banka ve svých pokladnách, aby všem obchodním
a průmyslovým podnikům mohla čeliti každým oka
mšikem. K odvezení sumy té bylo by zapotřebí 1264
vagonů po 6000 kilogramech nákladu. Naže: Co
podmiňuje takovéto bohatství Francie? ©Neobyčejný,
zdravý, obchodní a podnikavý duch, věnující hlavní
pozornost prospěchům vnitřní domácí tržby a podpo
rající soukromou podnikavost, pevnost a ustálenost
vnitřních obchodních poměrů, apořivost a pořádný
život nejčetnější vretvy francouzského lidu. Francouz
jest ctižádostivý, on stále zlepšoje a zdokonaluje své
výrobky, k tomu ho nutí soutěž, která jest v jeho
semi veliká. Následkem toho musí francouzský
obchodník ceny anižovati a zase starat se všemožné
o hojný odbyt svého zboží. Tedy nízká cena a lojný
odbyt jest heslem každého francouzského obchodníka,
Hojný odbyt jest možným, poněvadž ve Francii platí
se mzda mnohem vyšší než u nás, následkem čehoš
každý výrobek jest přístapným nejširším vrstvám.
Charakterem obchodu ve Erancii jest hotové placení a
stálost. Poměr mezi stříbrem a zlatem jest ostálený
téměř po sto let, poněvadž Francie liguiduje obchody
skoro celého avěta, při čemž má příležitost kontrolo=
vati je a těšiti z toho, co bylo a jest nejvýhodnějším.
Pořádný život francouzského průměrného člověka jest
téš jednou = hlavních příčin národní prosperity. Fran
cousský lid jest spůsobný a mravný. Odpor a oškli
vost se všeho, co jest nemravného a co nemá být,
jest vypěstěna tak velice proto,poněvadě v literatuře
se dle pravdy a bez ostycha vše líčí, aby čtoucí lid
se od dpatnosti odvracel. Tedy praktický, obchodní
doch, povšechný přehled, stálost a kapitál s mravností
apojený činí Francouze bohatými a šťastnými..

Lidokupeetví. Věeobecněznámo, še uš
častona různých místech náhle smisely mladé dívky,



stavše se asi obětí bezcitných lidokupců, kteří ne
šťastné zavlekli do otroctví hanby někde v cisině,
Po ubobých ani památky. Také ve Vídni v měsíci
červnu roku 1896 za okolností podezřelých zmizela
= příbytku svého Servitengasse č. 18. IX. okres. sleč,
Marie Vojtová, narozená 20. listop. 1874 v Deštné
v Táborsku. Vyočovala dívky řečem, zoajíc dokonale
česky, německy a francoazeky V bytě jejím zůstaly
všecky její šaty, prádlo, knihy i domovaké listiny.
Byla to dívka mravná, příjemné tváře, vysoké a oroatlé
postavy. Měla kulatý obličej, modré oči, jemné plavé
vlasy a zdravé zuby. Bratři její za přispění příbuzných
už osm let pátrají po zmizelá nestře Na vypátrání
její vypsána odměna 2000 K.

Katoličtí rolmiel čeští nsneslisepaoje
zda dne 16. t. m. 0 apojení s českou stranou agrární.
Byla jim zaručena dvě místa ve výkonném výboru
strany agrární a dvě místa ve Sdružení českých země
dělců. Zároveň podána jim záruka, še poslanci strany
agrární i jejich orgán „Obrana zemědělců“ budou so
vystříhati všeho, co by Čelilo proti náboženskému
přesvědčení katolických rolníků.

Papír. V Americe dělají velmi laciné papí
rové láhve; v mnohých amerických botelích dávají
hostům večer papírové pantofle. Nyní počali stavěti
i papírové domy. Tak vystavěn byl v New-Yorku pro
jakébosí Rasa papírový dům za 80.000 rablů. Ve
Švédsku vystavěli nedávno i kostel z papíru; v něm

je mimo zvony všecko z papíru.

(Zasláno.
Společná pouť ma sv. Horu u Pří

„bramě a na památná místa v Praze ko
nati se bude, přiblásí li se v čas dostatečný
počet účastníků buď v červnu nebo na počátku
července.

Protože severozápadní dráha „ničeho na
poutnickém vlaku nyní neslevuje, budou ceny
z jednotlivých stanic o 2 K 50 h dražší než
léta minulá. :

Veledůstojné duchovní správy prosíme
o laskavé sepisování jmen účastníků i vybírání
od nich jízdného a oznámení počtu jejich nej
déle do konce května, by vlak se mohl v čas
opatřiti. Jízdné možno sem zaslati později, až
bude vlak zajištěn. Veškeré dotazy ochotně se
zodpoví.

Děkanský úřad v Černilově,
dne 18. května 1903.

dan Fr. Sold,
děkan.

Zasláno
V poslední době některé naše časopisy zaujaly

nepřátelské etanovisko proti světoznáméma pontnímu
místa Lardům. V té příčině ned jiné vynikl „Pokrok“,
zem«ký orgán strany národních socialistů na Moravě,
který přinesl ze dne 1, května 1908 pod názvem
„Putujete do Lůrd?“ tak hanebný článek o Lurdských
událostech, že ho nelze mlčením pominouti. Poněvadě
na konci článku toho stojí slova: „Toť pravdivá
bistorie Lordské jeskyně, k níš putovati míní i naši
„rozumní“ pontníci“, s poněvadž jsem duchovním
vůdcem projektované první české pouti do Lurd, po
važoji za úrou povinnost učiniti něco ne obranu
Lardské jeskyně. Naše prohlašuji veřejně,že vyplatím
1000 korun oslav, redakci „Pokroku“, dokáže-Jí, še
v článku onom je skutečně obsažena pravdivá histo
rie Lurdské jeskyně. Problašovati něco sa pravdu a
dokásati prardu, je veliký rozdíl.

V Předklášteří u Tišnova dne 18. května 1903.

Ferdinand Kolísek,
farář © spisovatel knih „Lordy a pooť

do Lard r. 1396 konaná“ a „Zda věřiti
Lurdům?“

"Tržní zprávy.
V Aredoi Králové, dne 156.května 1908. 1hl.

pšenice K 1080—1840, šita K 940—980, ječmene
K 7-70—8 00, ovsa K 6-60—6 00, prosa K 0-00—00'00,
vikve K 940—1260, hrachu K 17-50—2050, čočky
K 00-00—00'00, jahel K 20-—, krup K1600—2300,
bramborů K 240—300, jetelového semene ruského
K 00'00—00-00, jetelového semene červen. K 0000
—(W000, máku K 30 50—382-50, Iněného semene K 20-20

—31'80, 100 kg. žit. otrab K 11:00,pšenič. otrab K 10 09,
1 kg. másla K 2:40—2-82, 1 kg. sádla vepřového K
1"80—2'00, tvarohu k 0-32—0*86, ! vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 1000—10'68, jeden hl. cibule K
8:00—9 00, jedna kopa drobné zeleniny K0 60- 1-60,
1 kopa zelí 000—0-0 K, 1 pytel mrkve 4:00—4*80,
1bl. švestek K0:00— 000, 1kopa aslátu K0:60—1'09,
1 kopa celere K 2:00—5:00, 1 bl. jablek 0-00—0:00

Zdvořilá prosba:
PH nákupu něrašte po v

sde sobrazených baličkách.vwodnich

Založeno roku 1810.ll bu
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF ESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
orů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž

ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou irvanfivosti.

Jelikož sbečí po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelíkých norotin v cenách

zaáně sníženo bylo, doporučují se ku svědomitéa rychléobsluze.

č“ o rosinosti závodu. svědčí mnoho tisic.— obrázitové cenalky a
paramenta k výběru franko.
Adresování vědy do«lovné se v prošuje.

Antonina Přikryla

Za rodinu:

c. k. poštovní podúředník v Hradci Král.

Nejchutnější
We“ zmrzliny,

jako: vanilkovou, jahodovou, meruňkovou, rybízo
vou, ananasovou, též mraženou kávu

a výtečné zákusky k tomu se hodící
vyrábí firma

m W PJiří Nfalý,
velkovýroba cukrovinek a medových marcipánů
a peroíkůw Hradoš Králové číslo 148.

Posor na firmu! Založeno r. 1842.

—— letošní sklizně ——
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
6 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.

č% G558ča č6

Kostelní
náčiníd

BS" vlastnívýroby—
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.

Mnoháodporučenípo ruce. | Cenyvýrobní.aE
MALBURGASYN SNIŘK.ED-AD

Jan Kryšpín,
HN

BS (J.Syvalterůvsynovec,ná

K A | stupce)

» odberný uměleckýzárod| pro

fečáona | albu oken kostelních| i m PRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučute se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sb

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, akisxy i odborná
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

„- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."ji

, o]

-F

a

Založeno roku 1836.



KEXKPXEXPXPKPXPX
ONejdhotojnššíbiak. apanistoří oporačený

nuělechýsával

Jos. dKteslicha
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wm
w- kazatelen, ž

JŘ křížových cest, Boších hrobů, soch atd. a od.
bornou dokonalostí přesně dle slobe. Zvlášť

»č trvanlivé zlacení a polychromování, vše volidněa levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná oznání po ruce. Roz

x Závodpro

Ppxdn phX
*
+
ž
X„2+

X
+

Abpočty, cesty atd. ochotné a bezplatně.

kostelní práce a výrobu rámcůye
saloženr 1591. +

KEXHXHX4K PKPXPXEX

příčky kostelní
voskové 1 polovoskové “K3

doporučuje P. T. -veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

doseř Pilnáček v Hradci Árál,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny mejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

O00000000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

SRB“Boží hroby, "Ji
RB" křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

+

»————
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 spoločenstvo

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

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarmaa franco.— Pro našekatol.spolkypo
wolujeme zvláštní výhody.

„První český katolický závod ve Vídní,

Frantšek 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., Seiden
gasse čís. 30.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Prodám dům
s ohledů rodinných, blíž města, v němž 86 pro
vozuje po více roků 8 dobrým úspěchem živnost
řeznická. Při domě zákonité jatky, lednice a chlév.
Kupec musí složiti 3000 korun hotově; ostatní dle
úmluvy. -- Bližší sdělí

FR. SOUČEK, řezník v Hradci Král.z
OE a
© NG WS“ NENÍ 3. Š šh M6
ŠZ UVĚpš (k
A BO KEksREEF
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Ý Ai SHEB NÉ i “A3 "z szšínní m
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Oltáře,sochy aj .
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kučdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyseneúčtují.

Provedeno ke 300 oltářů.

alTD
Ji Rl lakaAe

h A CNB

Obrázky %
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru a sa svláště výhodnýchpodmínek
W W

Karel Simek v C. Budějovicích,
gap- Vsorky jsou na pošádání k disposici,-l

Veledůstojný Pame!

Račte si dopsati o illnstrovaný

OENNÍK PAMÁTEK

Da první sv. přijímání a zpověď
české katolické firmy

Příští týden počne se rozesílati 22, A23. číslo

Duda katol. obnovy.
Číslem 23. jest souborné vydání výtečných článků
+ biskupa Bryvycha mkomčenmo.

mw-Všech 23 sešitů -wm
lze dosud obdržeti za 4 K franko. Dohromady 722
stran s přehledným rejstříkem. Objeduávky vyřídí

Administrace Obnovy.

pod redekcí

Óasové Úvahy DreFemale
přinesly včíslo 4. pojednání

0 stříbrném vladařském jubileu sv. ÚtceLva XII,
a životopis

J. B. Milosti Msgra Dra, Josefa Doubravy,

Připojena poutavá úvaba

Pokora a náboženství.
Z péra V. Rába.

Číslo 5. přináší odbornou úvahu J. Urbana pod
názvem:

Žakládejte odborové spolky!
Tento spisek jest vhodným doplňkem brožury „Své
pomoc dělnictva“, jež vyšla v VI. ročníku týchž Ča

sových Úvah,

Pod číslem 6., 7. a 8. vyjde v nejbližších dnech dů
kladné, širší úvaba:

Husité jindy a nyní,
na čež již předem upozorňujeme.

Jednotlivé sešity „Časových Úvah“ se prodávají
po 8 haléřích. Objedná-li někdo aspoň 50 exemplářů,
poskytne se mu 509, slevy, Předplatné na celý roč
ník i s frankatorou 1 Koruna. Všecky dotazy a ob
jednávky vyřídí admiuistrace Časových Úvah v Hradci
Králové. —

ae- INSERTYa
do IV. ročníku kalendáře

a 6„ootÍítTT
již nyní přijímá administrace „Obnovy“

v Hradci Králové.



a strýce, pana

pomoc prokázanou.

Jménem earmoacených:

Prot mePP,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
HTŠZEEKNNNNWELCECHENNBHUANNENEEEDTUMHuuu

©

přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Než koupite starý klavír za drahý
peníz, přesvěděte se o láci výtečných

planin a plan nových

Marie Benešové
v úžasně levných cenách. |

PRAHA, Celetná ulice, 12. I. p. ||

(> Reelní,víceletázáruka.= |
: i

Nábytek na splátky
bez zvýšení cen na každou stanici dodává

výroba a aklady nábytku

K. V. Skuherský, Hradec Král.

U

Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlněné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné ©
nedostižitelně jemné a lehké ztovárny P. a C.

. Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Loveckéklobouky lodenovéz továrny Ant. Pichlera v StyrskémHradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

rem. —Fermy.
Sportovní čepice

různých drahů.

Dětské čapky, barety, letní
mikado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník.

Hradec Králové, Palackého třída č. 83.
u brány.

K
Stoletý
hostinec

ůl litra za 13 hal.

Jan Špalek.

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděe
nými výhodami a liberálnestí.

Věechen zisk náleží členům, nebeť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozorubodny jsou zvláště sazby:

Ha.) 1 pro případ úmrtí,
Ila.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ia.) 4 a Ia.) 5 na věno dítkám,
IIg.) na výsledkymnožné,
Ia.) 6 a Ila.) 6 se 4"/, stoupajícím

zůrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 24,189-840-65
Dosavadnívýplaty K70,232 87358

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Generální řiditelstvo banky Slarig
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

Pronájem GRAND-HOTELU

Okresní zastupitelstvo v Hradci Králové vy
pisuje tímto ofertní řízení

na pronájem

Grand-Hótelu
v okresním domě č. p. 295 v Hradci Král.

s eventuelní přístavbou
na šest, po případě deset let, počínajíc 1. květnem
1904 dle podmínek, určených usnesením okresního
zastupitelstva ze dne 25. dubna 1903 a usnesením
okresního výboru ze dne 9. května 1903.

V podmínky tyto, jakož i jejich součásti,
zejména v plány přístavby a inventář nahlédnonti
lze v úřadovně okresního výboru v domě č. p. 295
v Hradci Králové v hodinách úředních. .

Oferty buďtež s vadiem 6000 korun podány
spůsobem ofertními podmínkami předepsaným nej
déle do 30. května 1903 do I2té hodiny polední
okresnímu výbora v Hradci Králové.

14. května 1903.

Úřadující náměstek okresního starosty:
Dr. Ulrich v. r.

og
ED. AD. MALBURG A SYN omiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.
UVWegétal,

francoazský likér z bylin.
CRÉME CORDIAL,

francouzský vinný likér.
CEERRY BRANDY

M.ANDARIN.
Puně Crémes.

K dostání ve všech lepších obchodech
8 lahůdkami a v podobných obchodech.



Číslo 21. | Pr ALrobaz eh

K jubileu Václava Vladivoje Tomka,

(3) Zasloužilý hold bade v sobotu vzdán
v Hradci Králové jednomu z největších synů
našeho národs, slovutnému dějepisci V. V.
Tomkovi. Náš stařičký oslavenec narodil se
v Hradci Králové dae 31. května roku 1818.
Zde také studoval gymnasium; studia filosofická
a právnická konal v Praze. Vstoupiv zde v in
timní styky e Fr. Palackým, věnoval 86 cele
dějepisectví. R. 1860 byl astanoven za profes
sora rakouských dějin ua Pražské universitě;
když bylo vysoké učení rozděleno na německé
a České, stal ve prvním rektorem české uni
versity. Pro své veliké zásluhy byl mnohokrát
vyznamenán. Byl jmenován vládním radou,
členem panské sněmovny, při vzniku České
Akademie řádným členem jejím. Jest karato
rem Matice České a předsedou Královské
české společnosti nauk. Naše město slavného
svého rodáka poctilo čestným měšťanstvím.

Nejznamenitější jeho práce jsou: Zákla
dové starého místopisu prašského (1866—1876,
dílo čtyřdílné), Děje university Prašské (1849),
Přáruční kniha dějepisu rakouského (1858), živo
topis Jama Žišky s Trocnova (1879), Příběhy
Kláštera a města Police na Medhují (1881), Děje
království Českého (1891, šesté vydání), Novější
dějepis rakouský (1886), Místopisné paměli města
Hradce Králové (1885) Nejslavnějším a nejvytr
valejším pomníkem slávy Tomkovy jest monu
mentální dílo Dějepis města Prahy, jež právě
dospělo k objemnému svazku dvanáctému. Po
drobné zpracování historie hlavního města
českého si učinil Tomek hlavním úkolem svého
života; ještě jako kmet pětaosmdesátiletý po
kračuje s nestenčenou energií na díle, jehož
dosud ovyšlé svazky zjednaly mu slávu
světovou. Již před třinácti lety napsal Fran
couz Deais o našem učenci: „Tomek, jehož
jméno by bylo slavné po vší Evropě, kdyby
z vlasteneckého pocitu, schopného obdivu,
nebyl psal všecka díla svá česky, svou přís
ností a pevností ducha, plnou zoalostí událostí
a upřímností zasluhuje bez odpora, aby byl
vřaděn do první řady historiků sončasných.“

Dějepis města Prahy jest plodem píle
mravenčí, vědomostí nevyrovnaných. Zde přítel
Palackého a nejlepší znatel jeho vědecké práce
doplňaje v dějepise Prahy obraz českých dějin
a dobou Ferdinandovou pokračuje v jeho klas
sických dějinách národa českého. Jde cestou
svéráznou, nezapomíná nikdy a nikde kontro
lovati práci všechdosavadních dějepisců českých
na základě pramenů původních. Jeho pragma
tické vývody nesou se slohem prostým, z něhož
vane upřímnost největší. Nemiluje velikých
afektů, nevnucuje své mínění čtenáři obsáhlejší
kritikou dějinných událostí, za to však hro
maděním a mistrným spojením nepopěrných
fakt vede národ k nejnestrannnějšíma poznání
české minulosti a nabádá nepřímo k důklad
nému sebezpytu. Roušku báje strhává bez
rozpaků 8 událostí historických i tam, kde

ny péro jiného dějepisce značně váhalo. Přihblížíme-li k formě, psána jsou všecka díla
Tomkova 8e zdánlivým chladem; leč pod rouš
kou vědecké chladnokrevnosti tlumí se mocný
žár nejpříkladnější, nefalšované lásky k české
minulosti. Jen plamenná, vřelá láska k vlasti
mohla pobádati Tomka k práci tak titánské,
téměř nadlidské. S jakými překážkami jeho
dalekosáhlé plány 8e střetly, a jak je dějepisec
přemáhal, o tom sám jednou vydal skromné
svědectví.

R. 1871 v předmluvě k II. dílu „Dějepisuměsta Prahy“ sděluje veřejnosti: „Když vyšel
roku 1855 první svazek díla tohoto, neměl
jsem žádného pomyšlení, žá aplyne 16let, než
mi bude zase možné, svazek druhý téhož díla

Jsem spisovati tento druhý díl již ku konci
roka 1858. Při episování však části jednající
o místopise cítil jsem čím dál tím více nejistou
půdu pod sebou. Byl jsem sobě sice všecko,
co se mi v tom ohledu zdálo býti poněkad
poměti hodné, rovněž již před tím vytáhl ze

zřídel; nicméně při každém kroku přicházel
jsem na pochybnosti neb na prostou nemožnost,
když se jednalo o určité ustanovení, kam která
znamenitost náležela, tak že o množství věcech
byl bych mosil vysloviti pouhé domněnky,
mnohých jiných pak docela pominonti mlčením,
nevěda, co 8 nimi učiniti. Tu se mí naskytla
konečné jistá methoda skoumání, slibující lepší
a jintější dojití cíle, při tom však nad míru
mozolovitá ano duchamorná. Ku provedení jí
mosil jsem svůj material místopisný předné
doplniti vytažením sobě zápisů o prodejích
čili konpích domů Pražských, neb jakýchkoli
zmínek o nich všechněch bez rozdílu z celého
času, jehož se týče, i dílem také mnohem
pozdějšího, pomocí pak podrobných rejstříků
k toma cíli zhotovených vypátrati a ustanoviti
poloha jednoho každého domu, buď znameni
tého neb neznamenitého. Tím spůsobem poda
řilo se mi sestaviti sobě ulici za ulicí, náměstí
za náměstím, jak co stálo neb jak se co jme
novalo v Praze ve druhé polovici 14. a v první
polovici 16. století, s jistotou a Ss určitostí,
jaké jsem před tím nikdy docíliti nedoufal.
Bylo mi, jakobycb starou Prahu vykopával co
nějaké Pompeji neb Herkulanum část po části
z ramiště, kterým ji pokryla pozdějšístoletí.
Práce tato přípravná stála mnoho času. Pokud
jsem jí neodbyl, masil jsem další spisování
dějepisu Pražského prozatím zastaviti, ano část
místopisu již napsanou potom docela zase
přepracovati.“

Tak se pracuje na díle ceny trvalé; slova
uvedená nás dostatečně poučují, ža Tomkovi
žádná, ani nejkrašnější práce nezdála se ne
vděčná, jen když prospěla poznání naší minu
losti, A plody píle této? Málokteré světové
město vidí minulost svou v tak jasných obry
sech jako Čechové minulost své Prahy.

žas i za hranicemi vzbudil Tomkův podrobný
místopis Prahy ve století XIV. a XV, podrobné
vypsání společenských i politických poměrů
Prahy v době této. Tomkovo obrovské dílo
stanoví bezpečnou bási dalšího dějezpytného
studia, od níž bez urážky pravdy odchýliti
se nelze. Jen v mezích Tomkem vytčených
můžeme po právu nad některou událostí čes
kých dějin jásati a v těchže mezích jen nám
možno jiné události zavrhovati. Tomek jako
muž zcela neodvislý mohl všude pravda po
věděti beze všeho obalu a také tak podle
svého nejlepšího svědomí vždy činil a to vždy
jen ua základě fakt nejzaručenějších; to Se
uznává již nyní a bobdá, že kritika budouc=
nosti zastaví se u díla Tomkova 3 týmž obdi
vem, jako se děje dnes. Tomek jest do dneš
ního dne vedle Palackého nejvýznamnějším a
nejplodnějším českým historikem. Zajisté bude
Tomkovi odměnou nejlepší, jestliže jeho díla
budeme horlivě čítati, abychom se naučili na
svou minalost jeho okem patřiti. Povinností
naší jest, abychom se starali o popularisaci
jeho historických názorů, abychom místo stran
nicky zabarvených letáků čerpali své vědomosti
z nejlepšího pramene.

Jako u jiných, v pravdě velikých mužů,
jeví se i u zaslonžilého kmeta vzácná skrom
nost a zbožnost, jak lze z jeho spisů i z celého
života seznati. Po smrti Riegrově bylo u nás
mnoho mlaveno, kdo má býti zván nyní otcem
vlasti.My myslíme, že po Palackéma Riegrovi
název otce národa přísluší sotva jinému pří
padněji než právě jejich šlechetnému a o vlast
tolik zasloužilému příteli V. V. Tomkovi. Ná
sleduje věrně Šlechetné snahy oněch dvou
zemřelých velikánů, učí národ rozvaze, stříz
livosti, vede jej cestou střední, zlatou.

Naže, kmete ctihodný, přebývej zde s li
dem avým ještě dlouhá léta; Bůh Tě rač po
síliti i v dalších dnech Tvých, aby ani jedna
tužba, kterou ješté pro budoucnost v srdci
chováš, aebyla zklamána; Bůh Ti odplať lépe
než dovedeme mylBe

dnserty se počítají levně. 4 ,
Olmovavycházív pátek v poledne. | Ročník IX.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 19. května.

(Ku kladení základního kamene Husova pomníku
na Staroměstském náměstí v Praze. — Oposice

proti vůdcům sociálně demokratické strany)

Pražské listy přinesly ve svátek sv. Jana
Nep. oznámení lidu českoslovanskému, že dne
6. července t. r. položen bude na Staroměst
ském náměstí v Praze základní kámen ku po
mníku M. Jana Hasa.

Jako předsednictvo slavnostního úkonu
tohoto podepsán jest starosta Lrál. hl. města
Prahy Dr. Vlad. Srb se starosty čtyř největších
předměstí pražských a dále podepsány jsou
poslanecké sbory na zemském sněmu a na radě
říšské, pokod členové jejich voleni jsou sku
pinami českých měst a venkovských obcí zemí
korany svatováclavské. Slavnostní výbor pak
representnjí zástupcové nejpřednějších poli
tických a kulturních spolků českých.

To jest tedy faktum, že za slavností tou
stojí dnes representace největší většiny laické
společnosti české, s čímž třeba nejvá'něji a
slašně počítati.

„Obnova“ po celou dobu svého vycházení
stála a stojí v otázce Husově na tom nejko
rektnějším stanovisku, kteréž se hlavně jejtm
působením a jejím kolikaletým výkladem stalo
stanoviskem nejširší české obecnosti.

Postavu M. Jana Husa chtíti z českých
dějia prostě z těch nabo oněch důvodů vy
mýtiti, jest naprostou a absurdní nepřípustností
a proto každému rozšsfnému muži muselo a
musí jíti především o to, aby č-ské veřejnosti
byl podáu správný, podrobný, nestranný živo
topis Husův, kterýž by jeho působení a význam
dle potřebné náležitosti vysvětlil. Ve vysvětlení
tom zcela klidně a přátelsky sejdou se vespo
lek obě strany, z nichž jedna o Husovi blouz
nila příliš jasně a z nichž druhá fantasfrovala
o něm nad potřeba černě. Půda pravdy a
historické skutečnosti upraví doposud rozdílné
názory o Husovi v jednotné pojímání jeho
významo. Těšíme se, že vypsáním života a
působení Husova, jehož jsme se po leta na
těchto místech dovolávali, bude odstraněna
z našeho veřejného, společenského a nábožeu
ského života těžká chmura, která v něm po
celá desítiletí vyvolávala a zbytečně živila
spory a nepřátelství, jež z neznalosti vlastního
působení a skutečného významu Husova v naší
veřejnosti vznikaly.

Proto především srdečně rádi vítáme
ohlášení nakladatelství Vilímkova, že začíná
vydávati Husův životopis z péra prof. Dra.

úclava Flajšhanse, o jehož sepsání jsme se
zde již před rokem šířeji zmínili. Byli jsme
tehdy jediným českým listem, kteří jsme dnes
všeobecně žádoucí tuto záslužnou literární
práci s potěšením zaznamenali jako nemalý
krok k odstranění zbytečné propasti, která
českou společnost dělila pojímáním Husa na
dva tábor7. Propast ta byla vlastně neznalost
Husa, již nyní důležitá a vzácná práce prof.
Flajšbanse do značné míry odstraní.

Nechceme vzpomínati toho, co nám bylo
od jistého katolického tiska vytrpěti za to, že
jsme toto nejrozumnější a nejsprávnější raz
uzlení sporné otázky Husovy za souhlasu bi
skopa Brynycha na těchto místech podporovali.
Uvádíme však, aby k novýmnedorozuměním nedo
šlo, že prof.Dru Flajšhansovi bylo sepsání životo
pisu Husova umožněno značně tím, že mu
byly hradčanské církevní archivy ochotně
učiněny přístapnými, k čemuž oejplatněji
s vědomím, proč se tak děje, působili ndp.
vynější biskap královéhradecký Dr. Josef
Doubrava a ndp. světící biskup pražský Dr.
Fr. Krásl.

Proto máme za to, že po tomto vysvětlení
jest situace v záležitosti této jasnou a že nikoma
není třeba zabíhati v ní do slepé oličky nějaké
umíněnosti, když se před ním zcela rozumně
a správně otvírá doposud celkem neznámá
kniha. života Husova.



Veledůst, dachovenstvu.
Vím, že obtížnou prácí, hlavné

Lidový nápoj. Zázvorové pívo. (| navenkově,jestholenívousů.

půl litr piva
zázvorového připravíte

jen za 5 haléřů
pomocí nových šumivých bonbonů firmy

A. MARŠNER, Kr. Vinohrady.
Vědy k dostání, hlavně ve skladů Praha, Ferdi

nandova tř. 38

šádaje předem peněs,

BEF. pravé "BB

cké: břit

dokonalé jakosti, jichžto znač
ka „Roxo“ s dělovým křížem
požívá světové, chval. pověsti.
Cena kusu a pousdrem 5 K

s nejmošnější zárukou.
Jen vyskoušené, osvědčené
břitvy sastlám, s ochotou vy
měňují anebo na přání obnos
ihned vrátím za zpět poslané

zboží.
Zároveň doporučuji štětce, ob
tahovací řemeny, výburné
ereamy ku mydlení a vůbec
všeho druhu toaletní sboší

ZAtovární ceny.

Václav Dvorský
Prospěšno zdraví a kapse! : skladvoňavekatoiletních

potřeb ve velkém i malém
Praha I., Ellščina tř. 1 u
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Výkazy dotačních nadací při farním obročí
dostati lze 1 arch za G haléřů

v Biskupské knihtiskárně v Fradoci Králové.—,—,,,,
Pi | n áč kovo 24 © Jestnejlepšímýdlotoiletní.GČin1 a udržaje pleť svěží a jemnou. — Jest naprosto ne

utrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm

M o nem
mýdlo ROLÍNOVÉzo ry cene— v Hradci Králové. —

gap Již v minulém roce zavedené v původnímzevnějšímprovedení =)

burské kosy podn hnpem dobroujakosttakovouno ženes zaujímají 6 místo s nejlepšími výrobky tu

zemskými ke je oa základě zkušeností naby ých pro letošní n období co nejlépeodporučiti mohu. —Zakaždýkusročím,t |. každouk ed
M l osu,kteráostřínedrží,ihnedza

Abvcb puk. moji velkou zásobu různých jiných druh zdnil, pře
nechám tyto za obzvláštně levné ceny. eh jiný ů kos vyprá p

Při příležitosti“
té [pak/fku na
stávající saisoně,

dovoluji sobě

tímto na výrob

ky mé

Pilsdorfské slévárny a továrny
SEP“ na železné zboží "tý
(oddělení pre železný nábytok, drátěné pletivo a zboží síťařské) zde apozorniti, a sice.

a) skládací a rákosové židle, stoly, lavice, věšáky, na šatstvo zabradní pavilony atd.
b) pozinkovaný ocelový ostnový drát, drátěné ploty a obražení pro obory, zahrady,

losky, traviny a záhony, ochranné mříže pro stromořadí, síta pro písek a zeminy, 

což vše v solidním provedení a v cenách nejlevnějších dodávám.

JOSEF HUBNER,
velkoobchod železem w Trutnově.

TOVÁrNawww
na spracování ovoce |

pálenka koňaku a výroba likérů|

IU Jos. Fomášek
a ve Vysokém Mýtě ň

NY.dříve sávodna sušitkování ovoce,salošenýVD
ČT. 1886, nejstarší svéhodruhu v Čec :

— nabízí —

| koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinku, |
Sl rumy a punče, likéry, sladké ovocné

wino, bílé i červené,wino borůvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské)

opozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaillé

| státné a diplomem slaté medatlle, a mnohým ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a tranko.

hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.
A nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých bodin
Da požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr léš 1 na splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno r. 1845

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.

<= Meteor
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.
Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylačuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním opotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou.

Nesčetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 46 h více.

Vývozní dům praktických novimek

A. Palrná a syn T Jaroměři,
Založeno 1842.
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r- ZACLONY3
3 krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

* JAN STOUPÁ ©
v Praze, Václavské nám. č. 32.VL OULU

8900000000G000000 Založenoz.4060.

azně slatinné
v Bohdančí u Pardubic

nepřekonatelné v účincích;
Š pak sirné a balsamové lázně, připravované

z výtažku jehličí v lázních.

| Léčení studenou vodoa, dictou a finskou
massáší.

Honitba, rybolov, tenis a kopaná. Denně hudba.

(B Prospektyzdarma.-fy
Dr. Kubr, řidite! ústavu.

Do Hradce Králové a okolí

Nojvětší královéhradecký

sklad nejmodernějších %

Vídeňských
klobouků ©

od známé české firmy Jan Rozhon

Prvnívýroba Velecténému duchovenstvu

jr KarelZavadil,0 In zlatníkapasířvChrudimi

j 1 zašlou so již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
jatky v Praze atd., odporučuje se k vyho losti, S Í závod můj může se vykázati četnými pochval

nýtů všeho druhu noeníchP ná nýmipřípisyP. T. zákazníkůa Odporučnjeje ted kjm v Iký bě

8 ou. £ronemajetné obce na splátky; cen koupení a opravě kalichů, monstrancí,ciborií, relikviářů,| (A e v r 9 cemy nejlevmělší.

levná, jakost výborná, nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,| v$4 ý y nej Jš Vi NejsvěOOOOOOO00006"o aetaatacone | MRBDGOIGOI0CHIOCPIRPIRHINÍ

důst. duchovenstvoa sulkna ku chrámovým účelům doporučuje

N OVOTI NÝ v ohromnémvýběruza nejlevnějšípevnéceny
Gbchodní dům se sukny ©. ©. Opalek, Afradec Alrálové.

WIE“AE“ Vzorkyse na požádání zašlou. "jj "ji

na Svatojanském náměstí č. 170.

svůj hojně zásobený sklad ve Vídni k

9 — nachází — M

K SZ. 4 Čáslavi Šináčiní bohoslužobného 2D nt k
ge stříbra, bronzu a jiných kovů NÝ

KARLA ADAMCE, vče alině v ohni zlacené a stříbřené,začseračí. a. Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej- o A
dodavatele na biskupský kostel v Litomě- levněji vyřídit. Platiti možnotéž ve lhůtách. Opravy ,

řicích a četné jiné věžové hodiny, městské snovuzlacenía stříbřenístarších věcí vykonáse rychlea v Hradoi Králové, X
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Robert Šamburek,
Založeno r. 1800. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.

eškeré draby talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenk

růzhoty jakož i voškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny o
oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

izují se bez dobírky a franco. — Platební jpodmínky jsou
Jaky ní — Nehodícíse vezme bez průtabu nazpět.

gap- Mnohopochvalných dopisů k dieposici.ij

Z=5něs
SVL

ně

SEK

ne

Hě
Z=5Ho

Z

ELO©
5šek

9792ně

7 ně
7 » B
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Číslo 22.

Účel posvěcuje prostředky.
(3) Původci tohoto hesla prý byli jesuité.

To se aspoň tvrdí — ovšem bez důkazů — od
našich protivníků. Ale když se tak trochu po
winulosti i přítomnosti rozhlédneme, musíme
říci, že právě nepřátelé katolické církve dle
tohoto pravidla jednali měrou největší. Jak
mile se jim uzdálo, že jest něco „svatým účelem“,
hned se chápali a chápají prostředkův jakýchkoli,
jen aby provedli svou; k dosažení cíle jim
byl každý prostředek vhodný, posvěcený již
samým účelem. Na př. čeští protestanté pro
váděli v tom ohledu výkony v skntku silácké.
Když vzplanul odboj proti Ferdinandovi,
scházely se protestantům peníze na válko ve
lice pomalu; proto si pomáhali k příjmům
zcela jednoduše. Na Moravě zabrali statky
kardinála z Ditricbštejna, kapitoly Olomoucké
i Brněnské, i statky klášterní. V Olomouci
ze všech kostelů katolických sebrali všecky
drahé nádoby a ozdoby kostelní a nadělali
z nich peníze na zaplacení svého vojska. Také
platili dluby z důchodů statků <rcibiskupských
a kapitolních v Čechách „Šacovali“ statečně
pány katolické, zabíruli katolické kostely,
kollej jesnuitskou milostivě „darovali“ své pro
testantské universitě; ze svých vlastních kapes
na vysokou školu ovšem nedali nic. [ kanov
novníky od sv. Víta vystrnadili. Lakomý Vilém
z Ronpova před direktory bědoval, že jest
„chodý“, a stavové byli tak štědří, že ma
odevzdali dědičně probošství sv. Hyppolitu u
Znojma. Tak si počínali vůči katolíkům ti,
kteří se rozplývali slibováním, že je i za pro
testantské vlády nechají při jejich právech,
Inu, bylv to všechno k větší slávě protestan:
tismu a proto se už na něco nehledělo ©Pro
„svatý“ účel byly všecky prostředky svaté,
jen když byly — praktické.

A ji. dávno před tím prohlásili prote
stanté, že mají vl.stné jednu víru s českými
bratřími, jen aby tím spíše obdrželi takové
výsady, jakých užívali u nás katolici. Nebyla
to ovšem žádná pravda, ale toto prohlášení
bylo aspoň praktické. Když konečně uěkteré
kazatele lutherské tato přetvářku omrzala,
byli za svou přímost od protestantských de
fensorů bez milosti trestáni. Pěkuého to ovšem
nebylo nic; ti, kteří měli stále plná ústa „svo
body svědomí,“ rozhodně neměli aspoň své
spolubratry tolik utiskovati. Ale co platno;
prostředky epěkné se zdály protestantům
přece jen hezkými, když se jimi mobly tvrze
protestantismu upevniti.

A teď? (Co 8e napláčí evangelické listy
nad vybnáním pastorů po bitvě Bělohorské.
Ale násilnictví francouzské vlády proti řeholím
uznávají za zcela správné. Pokládají za zcela
spravedlivé, jestliže francouzská vláda zabírá
to jmění, které katolíci dlouhá léta obětavě
střádali na účely církevní.

Tohle „Čas“ v č. 141. pochybuje, že by
dr. Hajn byl slušným žurualistou, ač se za
takového vydává. Končí svou polemika: „Och,
není nad slušné žurnalisty, v Čechách je to
sorta mnohem borší než ti neslašní!“ Přisvěd
čujeme, poněvadž je to vidět na jednání
„slušného“ Času ještě líp. Tento slušný list
nazývá katolíky vráňatr, katolickými šmoky,
katolické kněze zve beze všech důkazů pokry
teckými, mstivými, závistivými, domýšlivými,
lakotnými, nestřídmými; katolický tisk jest
mu nízkým, triviálním, otravným. Zkrátka
katolíci jsou hotové nestvůry. Je-li některý
katolík přísně konservativní, jest odbyt jako
dokonalý zpátečník, chce-li navazovati na nové
roudy, jest potouchlý a pokrytecký „jezovita“,

kterého dlužno odkopnout. Katolík vůbec nemá
ani práva účastniti se na národní práci. on
vůbec nepatří k národu; za to dlužno sekati
komplimenty před křiklavě germanisujícími
židy a nanejvýš jen vlídně někdy upozorniti,
že by si mohli vésti trochu víc po Česka.

Ina, účel posvěcuje prostředky; k pod
vratu katolické církve i páka vypůjčená ze
zbrojnice Červánků jest znamenitá.

A ještě něco; v čísle 138. přinesl Čus
tato naivně vymyšlenou lokálku: „Ve škole

v Krkonoších bavila učitelka děti
prvé třídy různými hádankami. Mezi jiným
ptala se: co mluví vždycky pravdu? Zrcadlo,
měla zníti odpověď. Jeden hoch se rychle hlásí
a jasně odpovídá: „Mistr Jan Hus“. Hochjest
z rodiny katolické — čísti neumí — ve Škole
se o Husovi mluvit nesmi (!?) —kde to sebral?
Málo co avědčí tak výmluvně jako tento dět
ský blásek, jak hluboko, jest v našem lidu
vryta úcta k Mistru Janovi a jak marné jest
usilování těch, kteří chtějí zničiti tento krásný
květ.“ Snad se přece některý ptačí inozeček
na tuhle kachna chytí, ač není udáno jméno
tazatelky, ani jméno žáka ani osady. Ale jest
liže by se ta příhoda do opravdy sběhla, tu
by ten šestiletý genius masil býti poučen o
Husovi od takového slavného historika, jací
vládnou „Časem.“ Čas opravdu tedy věří, že
Hus mluvil vždycky pravdu. Nuže tedy, pak
by musilo býti pravdou, že panovala nad církví
papežka „Agues“, že bylo papežství založeno
r. 301.; musilo by se srovnávati se zákonem
Božím násilné honění věřících k sv. přijímání;
musilo by se uzuat za pravdu, že každý dobrý
skatek jest vždy hříchem, učiní li jej křesťan
ve hříchu smrtelném; bylo by nutno uznati,
že jest každý člověk zlodějet, jestliže v stavu
hříchu smrtelného se odváží jísti nebo jen
dýchati. Tohle všecko sám Hus hlásal, Nechá
váme zdravému rozumu kteréhokoli čtenáře
na rozhodnutí, zda takové zásady srovnávají
se s pravdou. Prosíme zároveň filosofický Čas,
aby svou moudrostí potvrdil, žo v těchhle
věcech wěl Hus pravdu. Vždyť dovede udělat
z černého bílé obratem ruky. Byl to v skutku
čiperný klučina ten žáček| Že Kristus vždycky
mluvil pravdu, to mu právě nenapadlo, ale o
Husovi to věděl dokonale. A když už se Času
tolik výrok mladého husity líbí, snad by se
někdo domníval, že nyní páni realisté uznají
všech sedm svatých svátostí a budou borlivě
choditi na mši svatou. Ale chyba lávky; co
Hus skutečně pravdivého kázal a psal, právě
to se líbí časistům nejméně. Odhalují s tváře
Husovy roušku jen potad, pokud se jim. to
hodí k boji proti církvi. Zkrátka, v praksi
se zde provádí zásada, dle níž účel posvěcuje
prostředky. Také nás Čas v čísle 141. nazývá
(zase beze všech důkazů) hanobiteli památky
Husovy. Uctivě prosíme o důkazy, prohlašujíce
předem že žádný pokrokář na základě pramenů
nelíčil Husa tak historicky jako spisovatelé
katoličtí. Katoličtí spisovatelé spáchali jen
tu „zrádu“, že se uebáli poukázati také na
stioné stránky Husova učení, které pokrokářská
věda strannicky zamlčuje. A byl to právě „nej
brubší a nejnepoctivější“ list katolický (jak
jednou beze všeho pokusu o důkaz Čas Obnově
nadal), který vyzýval laiky, aby sami na základě
pramenů nestranný životopis Husův sepsali. Víme
totiž dobře, že by se knězi nevěřilo, kdyby
savévývody opatřil sterými nejjasnějšími dů
kazy. K jak velikéma počtu nesmyslů jest
sveden protikatolickou vášní
orgán v jediném týdnu! Uvedli jsme jen ně
které příklady, poněvadž bychom musili na
vyvrácení všech popsati celou „Obnovu“ A
tyhle nespravedlivé šlágry hltá s velikou chutí
naše nekatolická intelligence, ač se mohla už
víckrát přesvědčiti, že dovede „Čas“ lháti
zrovna drze a k tomu všemu na své vyvrácené
lži znovu se odvolávati. Bylo nám jedním
přítelem připomenuto, abychom si strannické
komedie Času nevšímali, že za to tento list
nestojí. Ale těžko se zdržeti, když vidíme,
jaká strava se našemu národu podává; mlčení
by zde bylo pokládáno za porážku. Jest dobře
takové zjavy konstatovati, aby budoucnost vě
dělu, jak i občané akademičtí dovedou s pravdou
operovati. Musíme poukazovati, jak se Času
stává každý prostředek svatým, jen když se
jím může potupiti čest církve.

Ročník IX.
———

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

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 27. května,

(Národní rada. — Naléhavost reorganisace způsobu
pojišťování. — Nůúvrh zákona podaný poslancem
Hersogem na říšské radě, týkající se stítního po
méru příslušníků židovského kmene ve královstvích

a zemích na říšské radě zastoupených).

S uspokojením konstatujeme, že obživnutí
„národní rady,“ jehož jsme se na těchto místech
vícekráte důtklivě dovolávali, stalo se skutkeru.
Jak „národní rada“ vypadá a jak jest složena
ve přítomné době, jaký program své činností
ukládá a jakým způsobem chce cílů svých do
jíti, to všechno jest v tomto okaržení věcí
vedlejší.

Proto jest to věcí vedlejší, poněvadž na
ten čas jest „národní rada“ teprve ve svých
počátcích, z nichž postupem doby má a musí
se vyvinouti sbor, jenž by představoval jakýsi
„český národní senát.“ Než li k tomu dospěje,
to nějaký rok potrvá.

Složení „národní rady“ nepředstavujeme
si v budoncnosti provedené na základě klíče,
jejž poskytuje přítomný stav politických stran.
Jak jsme toho všichni svědky, znamonají u
nás stavy politických stran a jejich sila oby
čejně notoý omyl u některá části voličstva.
Figurky různých malých i velkých politických
kapacitů se nyní u nás střídají jako barevná
sklíčka v kaleidoskopu. Každý chlapec nimi
může otřásti a posice jejich změniti. Stav po
litických stran nemůže tudíž býti u nás zá
kladern žádné trvalé a vážné orginisace proto,
poněvadž sám trvalým není a stále se tnění.

Podle našeho mínění třeba „národní radu“
sestaviti podle klíče trvalejší vepresentace
zájmová a sociální. Základy jejími musí býti
stavy pevné: zemědělský, průmyslový, řemeslný
a obchodní. Vedle « utečných reprosentantů
— nikoliv komediantů! — těchto stavů třeba
do národní rady přibrati representanty různých
oborů inteligence a lidu děloého a služebného.
Represevtanti tito vysíláni by byli do „národní
rady“ ua základě usnešení zájmových nebo
sociálních organisací, jež by v ní měli zastu
povati.

Političtí, samosprávní a zákonodární zá
stapcové českého národa nesměli by býti členy
„národní rady“ a sice proto, aby mínění a
dobrozdání její nebyla nijak a nikým paraly
sována. Představujeme si totiž, že by politická
a zákonodárná representace národa bez pří
slušné předchozí úvahy „národní rady“ ničeho
nepodnikala, aby nedocházelo k té spoustě
kotrmelců a politických nesmyslů. jimiž naši
zákonodárci a politikové čas maří. „Národní
rada“ by také předem jako „uárodní senát“
uvažovala o veškerých důležitostech, jež by
bylo v ohledu národním, politickém, hospodář
ském a sociálním třeba na denní pořádek
uvésti a ku platnosti buďto kladné nebo zá
porné přivésti. V tom smyslu by také příslušné
úlohy roziílela a ukládala. Byl by to tedy
„poradní sbor“, sestávající z řady nezištných,
za práce své neplacených, hmotně uaprosto
neodvislých a zkušených mažů, kteří by měli
především vždy a ve všem na zřeteli prospěch
národa, jemuž by byli způsobilými své vlastní
zájmy podřadovati.

V takovýto „národní senát“ čistých rukou,
hmotné naodvislosti, zkušenostmi života vy
tříbeného rozumu a nejrozhodnější snášelivosti
masí se „národní rada“ vykrystalisovati, aby
se na konec nestala domenon vzájemně se
podporujících nebo adorujících koterií a ne
protokolovaných výdělkových společenstev, jež
se zhusta na českých radaicích, v okresních
výborech, v zákonodárných sborech, v lite
rárních draužinách a ve vědeckých svazech
shledávají.

„Národní radě“ v nejpřednější řadě náleží
a připadá úkol, zavésti do naší národní au
společenské organisace čistotu, spravedlivost a
společenský takt.



Tolik máme, ve stručnosti pověděno, na
ardci v záležitosti jejího rozvoje dnes!

+ *“

Již před dvěma lety jeme na těchto mís
tech vícekráte poukazovali k dávné myšlénce
a potřebě, že jest časovo a ualéhavo nejvážněji
uvažovati o reorganisaci způsobu pojišťování
v úašich zemích. Uvedli jsme, že různé za
hraniční pojišťovací společnosti těží nejlehčím
způsobem z pojišťovacích, v českých zemích
sebraných premií miliardy čistého zisku, jejž
z vlasti naší jako hotový kapitál ssají a za

níky, kteří se svým politickým a národním
smýšlením staví proti potřebám, tožbám a
právům českého lidu. Jako východisko z toboto,
hospodářským poměrům naším nanejvýš škod
livébo stava navrhovali jeme další nepřipou
Štění možnosti, aby zabraniční pojišťovací
společnosti směly v našich zermíchobchodovati
a dále jsme navrhovali, aby pojišťování bylo
v našich vlastech sezemštěno, což by jim ne
pochybné obrovské příjmy a důchody doneslo.
Jako počátek a základ toho jsme navrhovali,
aby stávající domácí pojišťovací ústavy byly
pozemštěny. Tento námi opakovaný návrh
způsobu reorganisace pojišťování u nás byl
všeobecně, pokud totiž v nynějším jeho stavu
ten nebo onen neměl zájmu, schvalován a n8
lezly se osoby, které, podobnými myšlénkami
již dříve se zabývajíce, dále o jeho propago
vání se staraly a starají. V ohledu tom sluší
se zmíniti především o pražském advokáta p.
Dru. Sládečkovi,jemuž přináleží obzvláštní zá
sluha, že důležitá otázka reorganisace pojišťo
vání u nás dochází příslušného povšimnutí
širších vrstov české společnosti. A zásluha ta
dnes jest obzvláště patrnou — —

V posledních dnech totiž kmitla se novi
nami zpráva, která ovšem še jenom nezřetel
nými a oejasnými rysy oaznačovala, jakoby
se pracovalo na myšléoce pojišťování sestátniti
a zcentralisovati. Proti tomu zajisté že se
české země, kdyby se v této záležitosti dále
centralisačním směrem jednati mělo, nejroz
hodněji ohradí a důrazně budou žádati pozem
štění pojišťování. Je dobře, že se konečně
otázka reorganisace pojišťování vyskytla na
denním pořádku nejširší veřejnosti! Vyskytla
se zde ovšem že jenom jako předběžné sou
dování, co veřejnost tomu řekne a má Se
jednati zatím jenom o nucené pojišťování proti
ohni. Toho všeho se nyní může vyažiti ve
prospěch pošinutí otázky, aby pojišťování bylo
pozemšténo.

Avšak pražský tisk se při tom jednoho
právem ulekl. Mezi třemi osobami, jež prý u
vlády předložení návrhu zákona o nuceném
pojišťování proti ohni ve formě centralisačního
zákona vymáhaly, uvádí se poslanec pan dr.
Stojan. Kdyby se zprávy tyto měly potvrditi
a p. dr. Stojan buď vědomě nebo nedopatřením
pracoval v tomto směru, aby totiž bylo nucené
pojišťování sestátnéno a zcentralisováno, zavdal
by novou důvodnou příčina k nedůvěře, jakou
dnes český lid k duchovenstvu jest zaujat.
Proto v Praze nastal nelibý udiv, když se
jenom o možnosti toho zmínka stalal Pan po

FEUILLETON.©

Zlá příležitost
Píše Františka Skutočeká.

»Chudárečku, nedošel bys mi do dědiny pro
trochu borovičky? Víš, že bych neusnul, kdybych
kalíšek na noc nevypil; nemám koho poslat a sóm
jsem tím věčným chozením jako rozbitý«. — Tak
oslovil starý hajný Vrána mladého uhlíře, který
právě kol dýmajícího milíře cosi kutil. Bylo již
hezky k večeru, takže v nastalém šeru nezpozoro
val hajný v začazené tváři uhlířové překvapení a
rozpaky, do jakých jej byl svou žádostí uvedl.

láhev i peníze, a když se hajný vzdálil, hotovil
se na cestu.

Chudárek byl mužíček malé postavy, a pročež
mu bylo všeobecné přezdíváno ©«Chudáreček«.
Nezlobil se proto, bylté dobrák od kosti, byl
zbožný i pracovitý človíček. Ale jak se říká:
»Chyba člověkem vládne«. Jako všichni jeho známí,
již se kácením, řezáním, štípáním nebo pálením
dříví v horách Valašských živili, tak i on býval již za
svobodna vášnivým ctitelem alkoholu. Byla to jedna
a snad jediná velká vada, která jeho povabu
hyzdila a všecky dobré a pěkné plány do budou
cna mu hatila. Myslel sám u sebe, že mu není
už pomoci, domnívaje se, že tutu nepěknou vlastnost
zdědil po otci, který se pitím takřka do hrobu
přivedl.

Po smrti otcově zdědil živnost uhlířskou a
do začazeného baráčku přivedl si, jako družku svébo
Života, černookou Emerencínu, která však dřívs
ku svatbě nesvolila, dokud jí svatosvatě nepřislíbil,
že pití na dobro zanechá. — Uplynuly celé tři

slanec dr. Stojan těší se vzácné důvěře vlády
a jest také velice oblíbenou a váženou osobou
o českého kluba, tak že byl své doby z obon
těchto stran jistým způsobem nejvážněji dota
zsován,nechtěl li by se státi královéhradeckým
biskupero, z čehož on se poděkoval. Kdyby
byl nyní skutečně nějak podstatně zapleten do
těchto proti prospěchům českých zemí čelících
snah, pojišťování sestátniti a zcentralisovati,
stáli bychom případně před novou zbytečovu
aferou — — —

. e
*

V nedávných dnech podal poslanec Herzog
na říšské radě návrh zákona,týkajícího se apra
vení poměrů židovského národa ve královstvích
a zemích na říšské radě zastoupených.

Návrh ten nu říšské radě podaný zní:
Vysoká sněmovno! račiž uásledojícímu

návrhu zákona svůj souhlas oděliti:
Zákonze dne... ., jímž upravuje se

státní poměr příslušníků židovského národa.
Za souhlasu obou sněmoveu říšské rady

nařizují: V zákoně ze dne 21. prosince 1867
Ř Z. č. 142 mění se články 1, 4 a 19 mají a
nyní následující znění:

Článek I. Pro všecky příslušníky králov
ství a zemí na říšské radě zastoupených platí
všeobecný rakouský občanský zákon, kterýž
stanoví, pod jakými podmínkami možno ra
konského občanství nabýti, jeho užívati a
pozbýti. Příslušníci židovského národa (Židé),
to jest všecky osoby bez rozdílu náboženství,
Jimž možno dokázati, že buď po otci nebo po
matce pocházejí ze židů, nemohou pikdy na
býti rakouského občanství. Ti příslušníci židov
ského kmene (Židé), kteří dusavad požívali
práva rakouského občanství, pozbývají je dnem,
kdy zákou tento nabývá platnosti. Státní poměr
všech příslušníků židovského kmene (Židů)
upravoje se zvláštním zákonem (cizineckým,
výjimečným).

Článek IV. Stěhování se a přesídlení jak
osoby, tak majetku nepodléhá avnitř státu
nějakému obmezení. Vzbledem k stěhování se
příslušníků židovského kmene (Židů) platí usta
novení „Zákona o státním poměra příslušníků
židovského kmene.“

Článek XIX. Všecky národnosti ve státě,
vyjímajíc kmen židovský, požívají rovného práva
atd. (Ostatní ustanovení tohoto čláuku zůstá
vají beze změny).

Zákon ze dne... . o státním poměra
příslušníků židovského kmene (Židů) ve krá
lovstvích a zemích na říšské radě zastoupených.

(Výjimečný zákon.)
$ 1. Tento zákon jest platným pro všecky

příslušníky židovského kmene (Židy). Za pří
slušníky židovského kmene (Židy) ve smyslu
tohoto zákona považují se všecky osoby bez
ohledu na jich vyznání náboženské, jimž
v prvém stupni (ze strany otce nebo matky),
v druhém stupní (ze strany děda nebo báby)
aneb v třetím stupni (ze strany praděda nebo
prabáby) židovský původ dokázati lze.

S Z. Židé jsou podrobeni rakouským zá
konůw, jakož i podláhají břemenům státním
zrovna tak jako občané rakouští vyjímajíc vo
jenskou povinnost.

měsíce od jejich sňatku a ještě ani jediný mráček
nezkalil jasné nebe jejich pospolitého žití, V ma
lém jich příbytečku, v lůné rozsáhlých lesů Va
lašských ukrvtém, bylo jako v ráji. ——To všecko
připomínal si teď uhlíř, a v hlavě mu samou
úzkostí a strachem bučelo. Co se nachránil, co
se napřemáhal, o hospodu po celý čas ani neza
vadil; nelitoval toho ani trochu; avšak jak to
skončí dnes? Cítil sám u sebe, že není posud
tak silným, aby v takovém pokušení obstál, Jestliže
se však neudrží a —netroufal si domysliti. Eme
rencína převyšovala svého manžela o celou hlavu,
caž bylo nutno vzíti také na uváženou. Hajnému
posloužiti musí; bývali odjakživa dobří přátelé,a
mimo Vránu nebylo souseda na blízku; byliť jen
na scbepři každé příležitosti odkázáni,

„Kdyby žena věděla, kdyby tušila, jaký boj
bylo Pepkovi bojovati, nežli navlékl kabát a na
hlavu čepici posadil! Štěstí, že nebyla ještě s kozou
doma. Za krátkou chvíli cupaly jeho krátké nožky
k dědině asi půl hodiné vzdálené. Hned hocosi ku
předu pohánělo, brzy zase kroky vázly; nevěděl,
má-li spěchat či se-vrátit. Brzy vyšel z lesa a za
nedlouho ocitl se přede dveřmi dolní hospody,
zrovna na kraji dědinky se nalézající. Srdce mu
silněji zabušilo, když bral za kliku; vstoupil však
odhodlaně a v malé cavilce naplnil mu ochotný
hostinský »sodovjaka borovičkou.

U stolu seděla větší společnost. Byli to
semí známí našcho ublíře; když vešel, byli již
v živém hovoru, Zábava točila se kol nastávající
vojny, která na venkově a obzvláště v horách
obyčejně každý podzim po sklízení zemáků sna
stává«; pak je zase pokoj. Poněvadž ublíře vojna
zvláště zajímala, chtěl se dočkati konce rosprávky
a — dal si nalít sklenku samožitné, aby jes
tak o suchu neposlouchal. Nežli dopil, došlo už
mezi hovorem na choleru, na tu zlou nemoc,
kterou každá vojna za sebou vleče. Thema o cho

$ 3. Židé nesmějí býtipod nijakou zámin
kou připuštění k vojenské službě v armádě. Za
to má každý žid mužského pohlaví od svého
20.rokuaždosvésmrtiplatitistátu5 procent
svého čistého příjmu ročně jakožto daň
vojenskou.

$ 4. Židům jest dovoleno stále bydleti
Jen v obcích, které mají více než 10.000 oby
vatelů. musejí však v těchto obcích bydleti ve
zvláštních okresích (ghetách), jež jim obecní
zastupitelstva vykázala. Pobyt v obcích mimo
gheta smí býti židům povolen příslušnými
starosty obce nejdéle na 8 dní a to jenom za
okoluostí ohledu hodných.

$5. Sňatky židů 8 rakouskými občany
nejsou dovoleny.

$ 6. Židům jest dovoleno míti pobyblivý
majetek, avšak nabývání pozemků, ve ghetech
vyjímajíc, jest. jim bez výjimky zakázáno.

$ 7. Židům jest dovoleno zabývati se
obchodema živnostmi.Neníjim všakdovoleno
bráti do svých služeb rakouské státní občany.

$. 8. Zastávati veřejné úřady jest židům
zapovézeno, pročeš také do nijakého zasta
pitelstva nejsou k volbě oprávněni ani voli
telní, vyjímajíc zastupitelstvo židovské obce
(gheta).

S 9. Židé nesmějí býti do státních služeb
přijati.

$ 10. V židovských obcích buďtež na jejich
vlastní náklad školy (židovské) zřizovány. Ži
dovské děti nesmějí navštěvovati školy rakou
ských občanů. Žid nesmí býti učitelem na nějaké
škole v Rakousku, vyjímajíc školy židovské.

3 11. Zároveň jest všem židům zapově=
zena návštěva škol určených pro rakouské
státní občany, totiž obecných, měšťanských,
středních a vysokých.

$ 12. O rozepřích jak mezi židy, tak j
mezi židy a křesťany rozhodují řádné, pří
slušné rakouské soudy.

$ 13. Židům jsou místa soudních úředníků
zapovézena. Zároveň není žádnému židu dovo
Jeno býti lékařem.

$ 14. Žádný žid nesmí býti advokátem,
aniž smí advokátní záležitosti vyřizovati.

$ 16. Žid nesmí býti vydavatelem, redak
torein nebo spolupracovníkem nějakého časo
pisu, hebrejské tiskopisy vyjímajíc.

$ 16. Přistěhovatectví příslušníků židov
ského kmene z ciziny do království a zemí na
říšské radě zastoupených jest zapovězeno.

$ 17. Zákon tento nastoupí v platnost za
rok po prohlášení.

$ 18. Židé, kteří se prohřeší proti někte
rému ustanovení toboto zákona, buďtež po
trestáni příslušným zeměpanským | úřadem
pokatou 10 až 1000 K a vypovězením ze krá
lovství a zemí zastoupených na říšské radě.

oge dení tohoto zákona ukládá sa veškeré Mévládě.

Ve Vídni, 1. května 1903. Pod návrhem
tím podepsán jest poslanec Herzog.

—ě————————— o
leře dotklo se silně starého dřevaře Šabršuly, jenž
tvrdil, že tu nákazu v. Šestašedesatém roce ne
zavinila válka; byla prý rozvážena v zapečetěných
láhvích po světě. Ještě by jim mohl takovou
jednu láhev ukázat, kterou dostal nebožtík Zam
b ch na úřadě; byl tenkrát právě starostou. Ten
však nebyl tak hloupý jako druzí, položil pěkně
opatrně lábev do houští blíže svého kvartýru s
tak tam leží doposud,

»Za nic na světě by ji nikdo neotevřela, do.
dával strýc s ledovou vážností. Nikomu z poslu
chačů uni nenapadlo, aby se šel o pravdě slov
těch přesvědčit, vždyť šla všem zima po zádech
při pouhém pomyšlení na to.

Obraceli hovor | raději v jinou. stranu,
a když hostinský stavěl druhou »baněčku« před
ublíře, mluvilo se již zase o známém, starém
pytlákovi, z něbož se najednou stal nejpoctivější
člověk pod sluncem. ©Toho | náhlého převratu
byla příčinou jako sníb bílá koza, která se
£ Čista jasna, před pytlákem jedné noci v lese
objevila. Ona hned po koze střelil, viděl, jak se
kácí, a když přijde blíže, kde nic, tu nic, po koze
ani památky. Taková hrůza prý pytláka najednou
pojala, že bez dechu a celý zpocen přiběhl domů
a dlouho si z toho leknutí poležel. Od té doby
s puškou do lesa nevkročil. To bylo tajemství,
jež ei drvaři navzájem doplňovali.

Za takových rozhovorů pro Chudárečka
nejvýše zajímavých uběhla zase bodná chvíle; že
šlo už na desátou, dopil svou sklínku a spěchal
domů, aby bejnému borovičku ještě před spaním
doručil. Byla jesaá, podzimní noc. Šlo se mu
hezky vesele. Cítil jakési vnitřní uspokojení, že
v pití nepřebral, ačkoliv mu oči jasněji než jindy
zářily. Když přešel první chodníček, položil zkou
mavé na kapsu u kabátu ruku, jesli léhev os
svém místě; při tom kouzelném doleku napadlo
ho, še ani borovičku neochutnal, je-li skutečně



Obrana.

Socialisté se starají taky o církov.
Už ano; jeden soudruh při socialistické schůzi
ve zdejší Sukolovně protestoval proti obsazení
zdejšího biskupského stolce novým panem
biskopem Drem Doubravou. Prý „fankce jeho
mohl velice lehce zastat kterýkoli z kanovníků,
kdežto příjmy biskapské měly být věnovány
Da sanaci Svatováclavské záložny“. Výborně
občane! Aspoň jete se upřímně přiznal, jak by
Váš štáb prováděl volnost a svobodu vzhledem
ke katolíkům, až by měl nad nimi moc. Ještě
dost podivno,že Vašisoudrazinechodís kara
báčem po všech domech katolických a nevy
máhají statečně peníze na Svatováclavskou i od
těch „klerikálů“, kteří dříve ani o Svatovác
lavské nevěděli.

Ale rozamné slovo. Povinnost přispěti
k sanaci záložny mají vlastně jen ti, kteří ji
skutečně poškodili. Že tam kradli někteří
husité, to se již obecně ví. Ale že by tam
kradli kněží, to se teprve musí zjistit. A po
dívejte se; ačkoli husité nedali na záložna nic,
sebralo kněžstvo již hezkou sumičko na sanaci.
Sám Váš bratrský „Čas“, kterému se pořád
ještě příspěvky kněžské zdály malé, najednou
se podřeki, tak že v čísle 141. běduje: „10.000 K
na kateřinskou záložna nepodařilo se českému
národu sebrati doeud, kdežto na klerikální
Svatováclavskou sebraly se miliony“. Když
takhle Vaši kasíři dost často spěchají 8 nu=
kladem pěkných tisíců za oceán, tu nespěchá
nikdo z Vás na židovského vůdce Adlera, aby
prodal některý statek ve prospěch poškozených

zlatového redakčního platu nějakou. zlatku
věnoval poškozeným. Jak pak se zachovali Vaši
milosrdní předáci při havířské stávce r. 1900?
Místo co by hladovícím stávkářům něčím ze
svých tučných příjmů pomohli, ještě na jejich
účet hodovali a pěkoou samičku do kapsy
strčili. Tenkrát chtěli čeští advokáti zadarmo
havíře zastupovat, ale Vašemu generálnímu
štábu 80 lépe zalíbilo pozvati za právuího
ochrance žida Dra Czecba a dáti mu maličkost
2949-39 K. Jak se tehdy starali Vaši hurcov
níci o blaho dělnictva, prozradila „Obrana
Práce a Délnictva“ ještě lip uveřejněním zají
mavé fotografie než statistickým výpočtem pří
spěvkův. A teď porovnejte obětavost kněžstva
se skutky Jidí Vašich. Přečasté židovské čachry
Vás nevzroší ani v nejmenším. A jaké pěkné
milionky činí dobromady ročně zaviněné ži
dovské úpadky jen v Čechách! Právě nyní dva
židovští spekulanti Porges a Kraus v Praze
falšovali hezkou řadu směnek; passiva obou
činí jen — 2,100.000 korun. Již tento čachr
by etál za vážnou úvahu o dobrodiní židovských
kapitalistů pro náš národ. Ale o tom Vaši
soudrazi mooho psáti nesmí. Raději budou
nadávat dál „klerikálům“, že dali na záložnů
málo.—Buďtetedyjen bezstarostiocírkevní
jmění. To rozhodné bude sloužiti účelům ho
máonějším, než tučné příjmy Rotsohildův a
Vašich agitátorův. Zda by mohl „funkce“ bis
kupské zastávati některý kanovník, o tom by
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taková, jak hajný říkal, »sama v sobě« nefalšovaná.
Učinil hnedle ze »sodovjaku« ocbutnávací pokus.
Ze mu chutnalo, a že se jeho výrok o pravosti
toho nápoje s výrokem hajného úplně shodoval,
potvrzovalo labužnické mlasknutí, jež první doušek
provázelo. Nežli přešel starostovu louku, táhlo to
už zase neodolatelnou silou jeho ruku ku pravé
kapse; v okamžiku přilnula láhev k žíznivým
rtům jako učarovaná, takže ji sotva mohl odtrhnouti.
Nežli se přiblížil k lesu, přimkly se již po třetí
dychtivé rty k spola prázdné láhvici, Konečně
zahrkal jí ještě nad hlavou a vlil se zoufalým
posuňkem zbytek do hrdla, Po rázném odplivnutí
zaklel po tichu, posýlaje hajného ke všem roha
tým; on jediný toto všecko spískal.

Nohy mu přestávaly konat službu; buď pří
lišné spěchaly, anebo nechtěly vůbec s místa.
Někdy se mu zdálo, že těch nohou jaksi přibývá,
takže si nevěděl rady, na kterou by se měl spo
lehnouti. Hlava byla tak těžká, jako by mozek
byl samé tekoucí olovo, jež se v ní stále přelévalo,
brzy do předu, brzy do zadu jí postrkujíc. Za
takových okolností nebylo divu, že byl nucen
několikrát usednouti. Tesknota a smutek obestíraly
jeho roztruchlenou duši; málem že nad sebou
nezaplakal. Sněhobílá koza z vypravování drvařů
jako by už kolem obcházela; všecko jej v tom
nočním tichu děsilo. Vzchopil se pokaždé vší
mocí, aby zlým příšerám unikl. Napadlo ho také,
co řekne Emerencína, jak bo asi uvítá, Těšil sám
sebe, že nebude tak zlá, jak se dělá a snadno se
dá udobřiti. V takových sladkobolných myšlénkách
doplahočil se až před chaloupku, kde jeho žena
unavena merným čekáním před chvíli usnula.
Chudareček botovil se již přeskočitiúzkou stružku,
jež jeho dvoreček od cesty dělila. V tom však
napletlo se mu tolik těch noh! Div, že v uvažo
vání nad stružkou neusnul. Oči se mu již zavíraly,
když konečně jednou nohou nakročil, aloe— nepo

socialistického theologa korunovala dostatečně
sama.

V elzích službách. Miadočeštíposlanci
pp. Adámek a Skarda rozhodli svými hlasy
v zemském výboru, že do veřejné nemocnice
v Teplici zavedeny budou místo milosrdných
sester prašácképrotestantské diakonisky. Zvykli
jsmeJie na různé kotrmelce mladočeských
veličin, ale poslední kousek s prušáckými
diakoniskami jest přecepříliš okatým dokladem
vždy chytré politiky mladočeské. Nebudeme
vykládati čtenářatva našemo nepříznivé úsudky
samých lékařů o malé spůsobilosti diakonisek
při obsluze nemocných, nebudeme oběma zmí
něným pánům připomínati, že 75 proc. kato
lického obyvatelstva v okresu teplickém neza
sloužilo tento políček ve tvář k návodu nezna
božských Všeněmců, ale upozorníme pány poaze
na politickou stránku této mírně řečeno ne
prozíravosti. Oběma pánům snad jest jasno
vlastní jádro nynějšího hesla „Pryč od Říma“.
Heslo toto není ničím jiným leč prušáckou
agitací ku roztržení a pohlcení království
Českého. Prušácka tato agitace používá všech
prostředků dovolených i nedovolených, zne
užívá i citu náboženskéhoa kryje sei pláštěm
hamanity, aby svého nekalého cíle dosáhla.
Pro praského krále pracují v Čechách jako
drahdy v 18. století dosud agenti i v těch
vrstvách a Da těch místech, kde bychom Ge
toho nejméně mohli nadíti. Proto oba mlado
čeští přísedící zemského výbora měli okolnost
tato uvážiti a nepodporovati svým hlasováním
prošácke choutky. Stanovisko agrárního po
slance p. Žďárského a vlastenecké státoprávní
šlechty mělo býti oběma pánům výstrabou a
direktivou. Že skutečně zavedení pruských
diakonisek do teplické nemocnice jest článkem
v nekonečném řetěze prušáckých piklů, dokázal
útok helvetského „Času“ na agrárního poslance
p. Žďárského, jenž nedal se získati pruské agi
taci. Patron helvetského „Času“ jest tou dobou
vrchním velitelem praských agentů, proto pro
jevy tohoto lista jsou velmi poučoy. Vše, co
Prusku prospívá, bývá v „Čase“ navýsost
chváleno, vše politice pruské odporné bývá
cynicky baněno. Oba mladočeští přísedící zem
ského výbora udělali si dobré oko u nepřátel
nedílného království českého, ale zavděčili £e
málo svým českým voličům. Není pochyby, že
voličstvo bude žádati od obou pánů osprave
dinění z křiklavého tohoto nedopatření. Paa
Adámek má sice dosti protestantských voličů
ve svém volebním okrese, ale katolických jest
tam více a ti ia sotva dovolí, aby podle zná
mého výroku z r. 1866 volal do světa: „Ich
bin auch evapgelisch!“

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna ve Vídní svou prací

už téměř nikoho z poplatníků nepovznáší v na
ději na lepší časy. Jako v polosnění nutí se po
slanci ku každé práci, dle možnosti vyhýbajíce se
všemu namáhání. Všečním klidem sněmovním
jskoby zástupcové národů doporučovali tak tou
žený od mnohých nedělní klid, o němž právě se

vedlo se. Drobná postavička se na jedné noze
ješté zakymácela, a už ležel ubohý Pepek na vlhké,
černé zemi. Cítil čpavý dým z milíře vycházející;
tolik rozvahy mu ještě zbylo, že to nestojí za to,
aby se znovu namáhal stavěti se na nohy; jistě
dojde dříve, pakli to zkusí čtyřma. Krátký pokus
překazil mu však spánek, který ho v tom zákeř
nicky přepadl. V malé chvilce ozývalo se hlasité
chrápání, přerušované nesouvislým hovorem, jež
jeho vznícená fantasie Ce snu zapřádala. Měl asi
divoké sny, neboť často silně škubl tělem a zase
spal dále. Když tak ležel asi dvě hodiny, zdálo
se mu, že k němu přilítla saň devítihlavá s ohni
vými jazyky. Přiložila mu k nosu láhev, s níž
pečeť sama spadla. Hrozný zápach rozlil se kolem,
když nestvůra zařvala: »Chudárečku, jsi synem
smrtile Ubohý Pepek chtěl se nějak brániti| ne

odstrčil. Bůh ví, jak by to bylo skončilo, kdyby
se byl neprobudil,

Když otevřel oči, stála nad ním Emerencína,
a blas, jímž k manželovi promlouvala, podobal
se silně hlasu oné dračice ve snu. Ztěžka zdvihl
se ze svého nepříjemného lože, a provázen dlou
hou řečí, kterou si žena za noci dobře naštudovalu,
ztratil se v úzké jizbičce malého baráčku, Rozčilená
žena neskrblila nikterak ani slovy ani posuňky.
Bylo toho již asi mnoho, neboťi Pepkova mužská
důstojnost počala se bouřiti; nescházelo mnoho,
že by byl již rázně zakročil, Přeměřiv však zna
leckým okem silné rámě Emerencíny, uznal sám,
že by svým okraláčkým ohbaňadélkem«, jak sám
někdy posměšné svou malou ruku nazýval, mnoho
nepořídil. Vapomněl ještě na svůj zlý sen a udusil
raději všecko v sobě,

A co hajný? Ten čekal trpělivě dlouho, ale
nedočekal. »Již jedenáctá odbila, a lampa ještě
avítila.« Bylo půl noci a živá duše nepřišla, aby
pověděla, proč Pepek tak dlouho otálí. Když ho

na říšské radě jednalo a kdež konečné 26. května
předloha o klidu tom v povšechném rokování pro
jednána. V této schůzi poslanci dalmatští před
nesli předsednictvu sněmovny stížnost. Vystoupili
totiž proti ministrpresidentovi dr. Kórbrovi, jenž
svým zekročením způsobil, že deputace říšských
a zemských poslanců dalmatských, kteří chtěli
císaře jenom prositi, aby osobám k trestu smrti
a náhlým soudem vůbec odsouzeným dostalo se
nejvyšší milosti a krve prolévání aby bylo v Char

Mrnulý týden .podala vláda suěmovné osnovu zá
kona o prozatímním rozpočtu na druhé půlletí.
S řádně projednaným rozpočtem už to u nás
nikam nejde. Paragral čtrnáctý vždy pak vládě
v nouzi poslouží. Pan dr. Kórber začíná prý zase
s Čechy vyjednávati, aby nebyli proti rozpočtu.
Vedle Čechů i dlouholetí zastanci vládní, Poláci,
způsobují nyní vládě mrzutost. Hrozí jí ostrou
oposicí, nebude-li Severní dráha novým rokem
postátněna.

Česká Národní rada konečně se jednou po
své tříleté nečinnosti sešla v neděli v Praze. Schvá
leny stanovy a přijat návrh, aby pro Moravu a
Slezsko zřízeny byly zvláštní odbory. V nynějším
svém složení ovšem že marně čekati budeme na
nějakou její plodnou práci.

Za pobytu císaře v Pešti se parlamentní
krise v Uhrách neodklidila. Na sněmovní schůzi
posl. Ratkay hrozil i revolucí, nebude-li předloha
branná odvolána. Odvod už počtvrté odložen.

Hnutí protimaďarské vře nejen mezi Char
vaty, ale uchvátilo i Srby a Slovince. Nepokoje
trvají dále, třeba že se úředně popírají. Na ně
kterých místech v Charvatsku vyhlášeno i stanné
právo. Zaláře jsou přeplněny zatčenými. Zloba
lidu obrací se nyní hlavně proti banu br. Khuen
Hedervarymu, který označován jest hlavní příčinou
nynějšího hnutí.

Na Balkáně neustávají jednotlivé čety bul
harské v odboji proti Turkům.

Ve Francii zastavuje Combes biskupům a
vůbec duchovním platy. Soc. demokrati ozbrojení
holemi a zbraněmi vnikají do chrámů, ruší kázání,
služby Boží a přepadají věřící,

Z činnosti katol. spolků.
Z Červeméhe Kostelce. Dne10.května

konal spolek katol. jinochů a mašů schůzi měsíční
s poučnou přednáškou předsedy dp. Fr. Prudiče:
„Václav IV. a sv. Jan Nepomacký“. V této historické
vzpomínce podána pěkněcharakteristika krále Václava
IV., který památku uvoji poskvrnil vášněmi, jichž
obětí se stal učený. zbožný a vzorný kněz sv. Jan
Nepomucký. — Spolek „Ludmila“ sebrál 3. května
divadelní hru „Sedlák Zlatodvorský“ ve prospěch
chudých školních dítek. V květnu konány2 členské
schůze s přednáškou vlp. Vojt. Hernycha: „Že smutný
osud Slovanů polabských nestihl též Čechy a Mora
vany, je zásluhou věrozvěstů našich sr. Cyrilla a
Methoděje“, a 24. května „O vznika, významu a bla
hodárné činnosti spolku sv. Vincence z Pauly“. Tiše
a obětavě působí spolek ten i v království Českém
mnoho ve prospěch chudých a nemocných. Dalšímu
působení: Zdař Bůb!

již čekání omrzelo, ulehl rozmrzen na lůžko a
zkoušel usnouti bez borovičky. Zatím co si Chus
dáreček cestou statač přihýbal, byl hajný nucen
častokráte polknouti si na prázdno. Konečné za
chvátil i jeho nepokojný spánek. Bledý měsíc
zahledél se na okamžik oknem do jeho zvraštělé,
spící tváře, jako by chtěl vyzraditi, jak tam uhlíř
na té kostrbaté cesté s jeho uspávacím likérem
hospodaří, ale kdež pak ten čtverák — mlčel
jako hrob! Hned potom nahlížel zvědavě malým
okénkem do chatky uhlířovy, kde už bylo také
ticho. Emerencina ulehla ještě na chvíli a Pepek
seděl tiše na lávce u kamen. Rozjímal o předcho
zím ženině kázaní a rozetřel malou dlaní velkou
slzu lítosti, jež mu z oka na umouněnou tvář
skanula

Drubý den na to dověděl se hajný všecko
do podrobna; dílem od uhlířky, dílem od drvařů
v lese. S Pepkem se ani nedomlouvali. Vyhýbali
se jeden druhému dlouhý čas. Pepek, že nemohl
pro hanbu hajnému do očí pohleděti a hajný, že
se nemohl smíchu zdržeti při pohledu na uhlíře,
ačkoliv jej vzpomínka na probdělou noc vždy ještě
dožírala. Na první svou opičku v manželství
Chudáreček nikdy nezapomněl. Dovedl se od té
doby každé příležitosti vyhnouti. Cestou z kostela
odvracel vždy svůj zrak od domku šenkovního a
s vroucím pohledem ku kříži u školy šeptával
s tichým povzdechem »Neuveď nás v pokušení,
sle zbav nás od zléhol« Hajný usmířil se na
dobro, když nesl ke křtu prvního syna uhlířova,
a rázná Emerencína nepokárala ani slovem svého
muže, když se tenkrát z radosti nad synem trochu
napil. Prozpěvovalt si šťastný otec známý valašský
popěvek: »Když se Valášek narodí, hoděj' ho ven
hore nohami, živ se Velášku horami.«88



Z Lomnmice m. P. Katolické jednota naše
pořádala dne 16. května členskou ecbůzi, pří které
přednášel předseda jednoty dp. Fr. Kníšek „o staro
pohanském štěstí, svobodě a lidskosti“. Přednášející
způsobem věcným vylíčil on) staropobanské štěstí,
moderními apisovateli tak velebené; roradžě naznačil
nám tehdejší svobodu a lidskost, jak jevila se v ro
dině i ve státu pohanském. Přednáška vyslechnuta
e velkou pozorností a panu předsedovi dostalo se
hojného potlesku. Zábavní odbor obvoselil nás několika
zábavoými čísly, jež od přítomných s pochralou při
jata. — Dne 14. června pořádá jednota naše „Riegrův
večer“, při kterém přednášeti slíbil « laskavé ochoty
pen MUDr. Ant. Cerman. Pečlivě sestavený program
přivábí dojista hojně ctitelů nadebo národního vůdce.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecésmí. Jmenováníjsou: p. P.

Vojtěch Krinke, O. S. B. duchovní správce v Broa
mově, sekretářem broumovakého, p. Al. Leder, farář
v Teplicích, druhým vik. sekretářem, p. Ant. Thim,
b. notář, farář v Starém Městě, vikariátním sekretářem
tratnovského, p. Frant. Dittricb, děkan v Jičíně, vik.
sekretářem jičínského okresu — Ustanovení jsou: p.
Jon. Schmitz, administrator, za faráře v Kačerově; p.
Petr Zavřel, koop. v Kunvnldě, za koop. do Borové
u Poličky; p. Jos. Cvejn, kaplau, za admin. ve Vilí
mově. — Na odpočinek vstoupil p. Jos. Teplý, děkan
ve Vilímová. — V Pána zesnul: p. Jos. Barvíř, (V.
Vuln.) b. notář, farář v Morašicích, dne 26. května
(naroz. 1848, vysv. 1872.) Uprázdnila se fara v Mora
šicích, patron. nábož. Matice od 26. května b. r.

Oslava V. V.Tomka v Hradel Král.
Slavnost Tomkova v našem městě měla skutečně
průběh povznešený a zdařila se znamenitě. Za krásné
pohody dne 235.t. m. vlály téměř se všech Hradec
kých domů slavnostní prapory; všude bylo pozorovati
sváteční náladu. Všecky spolky a korporace podaly ai
dražně ruku na oslavu našeho neocenitelného veli
kána, který laskavě slíbil osobně se k oslavě dostaviti.
Skutečně pražským rychlíkem přijel náš oslavenec
o půl jedenácté na Hradecké nádraží, kdež se mu
dostalo prvního uvítání městskou radou © drem
Ulirichem v čele. Po krátkém odpočinku v domě sta
rosty dra Ullricha ubíral se jabilant pěšky před čtvrt
na dvanáctou přes Pražeký most v průvodu starosty
a dra Kvíčaly k obchodní škole. Na schodišti před
blavním vchodem byl přijat zastupitelstvy Hradce
Králové a obcí sousedních; na to veden po schodišti
do slavnostního sálu dvojřadím šedesáti družic, které
sypaly na cestu květiny. V sále upraveno slavnostní
podium s nádhernými květinami a poprsím jabilanta.
Prostorná místnost se naplnila vynikajícími zástupci
úřadů zeměpanských, samosprávných, učitelstva škol
obec., měšť. a středních. Z duchovenstva jame viděli
vysdpp.: kapitalarního vikáře Dra Frýdka, kanovatky
Hample, Maeila, Dra Soukopa a Bartáka a oba členy
tovaryšatva Ježíšova Rejzka a Jemelku, rektora
Borromsea Dra Reyla, ředitele Rudolfina Sekeru.
Když ctihodný stařeček na podiu usedl, promluvil za
město starosta Dr. Ullrich, vyslovuje potěšení, že naše
město má rodáka tak slavného. Oslavenec povstal s
prostými ale srdečnými slovy děkoval za všecka lásku;
jako rodák Hradecký upřímně se raduje nad pokroky,
jakých se město v posledních letech, v čase poměrně
krátkém, dudělulo. Hradec Králové hrál vynikající roli
v českých dějinách již v dávné minulosti. Stavba
hradeb jej však zúžila a rozvoji jeho velice překážela.
Proto měl velikou radost, když konečně r. 1894 roz
hodnuto, že mají býti hradby odstraněny. Od té doby
jest v Hradci pokrok veliký; nechť se těší město při
dalších kulturních krocích všemu zdaru

Jménem epolků Hradeckých promluvil vzletně
Dr. Batěk. Když poznamenal, že dle dosvědčení sa
mého jubilanta národ náš neztratil dneud síly k ži
votu dalšíma, živě Tomek přikyvoval. Po skončení
řeči provoláno vstříc oslavenci třikrát hřímavé „eláva.“
Tomek vzdával znovu pohnutými slovy dík. Po té
prosil starosta dr. Ullrich za dovolení. aby směl pře
čísti báseň, již na oslavu Tomkovu zaslal dr. Jar.
Vrchlický. Učenec stoje naslouchal vzletným veršům,
jimiž zásluhy jeho byly velebeny. Po ukončení ozval
se potlesk s voláním „výborně“ Tomek vděčně proje
vuje srdečnou radovat, že jeho starý dobrý přítel mu
takovou pozornost prokázal.

Ještě jménem Hradeckého duchovenstva pronáší
hold a přání všeho dobra kapitulární vikář Dr.
Frýdek, načež Tomek znovu ardečně děkuje. Na to
sestapoje jubilant 8 podia, starosta dr. Ullrich před
stavuje neanavně všecky přítomné, Tomek s milým
úeměvem tiskne všem jednotlivcům ruku a s každým
vyměňuje několik přátelských slov. Při této příleži
tosti rozdávány exempláře spisu složeného k oslavě
jubilea Tomkova drem Urbánkem. I oslavenci podán
jeden exemplář. Teprve v poledne ubíra! se oslavenec

schodišti ku kočáru; znovu se postavily na
achodech družice do dvojřadí, sypajíce svěží kvítí na
cesta. Ještě s povozu tiskl stařeček ruce účastníkům
slavnosti. Pak odjel k panu starostovi. Odpoledne
v průvodu dra Ullricha i jiných měšťanů procházel
učenec městem, prohlížeje si se živým zájmem pa
mátky rodného města.

U sedmé hodině večer oděla se dvorana Klicpe
rova divadla slavnostním leskem. Přízemí i lože byly
bustě obsazeny obecenetvem; Starosta zavedl jabi
lanta do hlavní lože a promluvil do hlediště: „Poklá
dejme si za čest, že tak vzácného muže vítati můžeme
ve svém středn.“ Na to na jeho výzev provolalo obe
censtvo hlučně třikrát „sláva,“ Na jevišti krásně
dekorovaném zazpíval četný smíšený sbor e průvodem

iana krásnou skladbu Dvořákovu „Slavnostní spěv.“
Ne to promluvil delší věcnou a obsaščnou řeč o
Tomkovi jeho žák, dr. Jaroslav Goll, professor uni
versity Pražské Z dobře promyšlené přednášky vyjí
máme: Tomek již v útlém mládí projevoval horlivou
vůliaschopnostikhistoriografii.Jižr. 1835paalmladý

právník do „Květů“ historické příspěvky, „Místopisnépamátky města Hradce Králové“

nějším příspěvkemk poznání minulosti tohoto měste.
Tomek ko kt nejprve vychovávatelem dítek Šafaří
kových, pak r. 1889 dítek Palackého. Palacký, mná o
dvacet let starší mladého vychovatele, posoal v Tomkovi
snamenitý kritický talent, přijaljej sa spolupracovníka.
Viděl v něm svého nástapce a sám jej odporučil sa
dějepisce města Prahy. Přítomný oslaveneu svou mra
venčí pílí a vzácným pozorovacím talentem nestal ao
pouze pokračovatelem Palackého; stojí srou histo
rickou prací vedle něho. Klassické dějiny Palackéko
jsou monomentálním „Dějepisemměsta Prahy“v jedno

slulý „Dějepis m. P.“pokračováním Palackého; jsou
to drabé dějiny království Českého, Dnes dílo dospělo
k XIL svazku, k r. 1609. V tomto díle ovádí mistrně
Tomek v život avon zásada o potřebě přihlížení k orga
nickému celku dějin. Jakou obrovskou práci Tomek
vykonal, můžeme wi na př. předataviti ztoho, že kae
peání místopisu Prahy přehlédl jen starých kopních
umluv na dvanáct tisíc. Tomek jest starému historic
kému slohu bližší než sám Palacký, obmezuje svou
individuelní kritika dějů na míru nejskrovnější Svou
povahou jest mužem konuervativním. Přednášející byl
odměněn velikým potleske:o. Pak ještě zazpíval sbor
na jevišti hymnu českých rolníků od Dvořáka. Tím
slavnostv Kticperově divadle ukončena, načež ve ode
bral alovotný host v průvodu četných ctitelů do
Grand-hotela k přátelskému večírku © Pozdravné
telegramy a dopisy zaslali: JBM. Dr. Doubrava,
za město Prahu starosta dr. Srb, město Police, měst
ská rada chradimská, posl. dr. Formánek jménem
městské rady pardubické, městská rada v Jičíně,
městská rada v Holicích, okresnízastupitelstvav Kar
líně a v Náchodě, městská rada v Náchodě, česká
universitu (rektor Horbaczewski), Český klab lidových
poslanců svobodomyslných (dr. Pacák), brabě Jan
Harrach, Česká vysoká Škola technická, Správa musea
království českého, Umělecká beseda v Praze, ministr
dr. Rezek, zemský maršálek kníže Lobkowicz, dr.
Zikmand Winter, Alois Jirásek, prof. [Hirech, Šimka
a Weger z Plzně, prof. Konvalinka a Hoffmann z Ml.
Boleslavě, dr. Čeněk Zíbrt, Svatopluk- Čech, Bobuslav
hr. Kolovrat ze Solnice, dr. Bob. Rieger, Josef Hlávka,
president České akademie, dr. Heřman Jireček, prof.
Prusík z Karlových Varů, prof. Kamenfček, K. Tropp,
předseda hralohradecké Besedy, škol. rada Šešelický
z Král. Vinohrad, J. K. Hraše, řiditel m. školy v Ná
chodě, V. Satava, rada z. e. v Náchodě, dr. Zeitham
mer z Prahy, dr. Karel Mattuš, rodina Baudova z Prahy,
universitní profesoři: dvor. r. dr. Etselt, Josef Ka
lousek, dr. ryt. Randa, dr. Antonín Pavlíček z Kar
lína dr. Josef Pekař a Jaroslav Vrchlický,

Oslava Smotanova v Borromou.
Chovanci bisk. Borromaea pořádali v neděli dne 24.
května Smetanův večírek. Na programu byla po většině
čísla oslavencem komponovaná, Program vykazoval:
1. „Ouvertaru k „Habičce“. 2. „O Bedřichu Smeta
tanovi“, Řeč. 8. „Proč bychom 84 netěšili“. Smíšený
sbor z „Prodané nevěsty.“ 4. Julia Zeyca.: Úryvek
z „Lamíra“. (Cyklus básní „Vyšebrad“.) 5. „Duaeto
Jeníka a Kecala z „Prodané nevěsty“ 6. „Věno.“
Mužský sbor od Smetany. K závěrku večera sehráno
bylo Kuklovo drama: „Večernice.“ Obraz z pražského
zákoutí o 1 dějství. Večírek poctili návštěvou mnozí
vzácní hosté, zejména vadpp. kanovníci Mnegr. Frýdek,
Pogert a Barták. Plný zdar tohoto večera řadil se
důstojně ku předešlým pěkným produkcím ústavu.

Že Všeodborového sdružení křesť.
dělnictva. Schůze výborudne 23. květnav Hradci
Králové, Přítomní: Urban, Labus, Pochmon, Jen
šovský, Luštinec, Andrlík a Polák. Podpory nemocen
ské uděleny: V. Horáčkovi z Choltic (7 dní nem.
hrtanu) 8 K, Jelínkové z Upice (12 dní rheumatismus'
18-66, O. Hardálkovi z Upice (21 dní nádor žláz)
18 K, A. Čepelkovi z Úpice (7 dní zánět ledvin)
4 K, A. Wildtoviz Mýta(11dníkatar střevní)12:64K,
Benešovi z Náchoda (10 dní katar atřevní) 570 K,
J. Novákovi z Malé Čermé (14 dní rána v podpaždí)
8 K, J. Bodnářoví z Hory Katné (7 dní zlomení lo
patky) 4 K, celkem 73 K 92h; ostatní až po vysvětlení.
Přijatí členové: ©Dp. Smejkal, Hovorka, Halada,
Talich, Jehlička, Mikl, Rejhon, Brázda, "Tvrz do IIL
tř. Tampier I, Steffl I z Jindřichova Hradce, Zadá
ková III Sodlec, Landštajn, Dobec III, Kardašova
Řečice, Škodová III.. N. Město, Tacl II M. Čermá,
Šustr II, Vlček II. Plzeň, Mírvald III. Upice.

Obecní roz t král. věm. města
Hradce Králové ma rok 1908. Městské
rada předložila právě rozpočty důchodů obecních,
podniků obecních, jakož i-zvláštních fondů a nadací
obci do správy svěřených, dále c. k. okresní školní
rady pro město a kuratoria obchodní akademie. Roz

očet důchodů obecních na r. 1908 jeví se takto:
otřeba: A) Vydání řádné: I. Vydání správní

42.746:16. K, daně a dávky 12.871'02 K, udržování
obecních budov 5.872, hospodářství polní a luční
1.880, hospodářství rybniční 1.806, lesní 52.347-35 K,
koupadlo na Orlici 24760, zásoby materiálu 1.600,
obecní důchodky 310 K, patronátní výlohy 3.850'60,
školy a účely vzdělavací 42.373-40, Měst. Klicperovo
divadlo 1.204, zdravotnictví 2.780, sady a stromořadí
1.250, osvětlování města 11.870, čištění města 8.960 K,
zachování a vyklízení stok 3.640, udršování komuni

vojska 4.280, úrok a úmor dluhů obecních 82.742'68,
dary a příspěvky 12.481, rozličné výdaje řádné
81.445'51. B) Vydání mimořádné 4.500. hrnem
861.452 K 14 h. Úhrada. A) Příjmy řádné: Nájemné
z obec. badov 26.953-80 K, hospodářetví polnía lační
17.700 K, hospod. rybniční 3.386, hospodářství lesní
97.966 K, zásoby materiálu 3.800, obecní důchodky
9.186, Měst. Klicperovo divadlo 161 K, čištění města
800 K, zachovávání a vyklízení stok 1.040, abytování
vojska 2000, úroky aktivní 2.402-82, platy a dávky
obecní 68.640, rosličné příjmy řádné 7.680. Uhbrnem
240.666-12 K. Úbraný schodek 110.78702 K. Na
úhradu schodko navrhuje se: a) 10 proc. obecní při
ráška k daním přímým 12000 K, b) 8 proc. dávka
s nájemného 19.500 K, c) dar spořitelny z čistého
sisku 52.000 K, d) dávka sa dodávání vody z měst.
vodovodu soukromníkům 87.000, schodek por 38702 K

nostním činí 109.669:34 K, úbrada 64.746:40 K. Scho
dek 44.823-94 K ubradí se valutou zápůjčky na kry
tou voj. jízdárnu 16.000 K a zbytek schodku 28.842-94K
prodejem pevnostních pozemků. — Potřeba c. k. okres.
školní rady pro město Hradec Král. vykazuje 60.452 K,
úhrada 11.20%| Schodek 49.200 K bude uhrašen a)
26 proc. příráškou k daním přímým 81'200 K, b) sby
tek dotací z obecního důchodu a pokladními hoto
vostmi. — Schodek v rozpočtu městských vodáren
28.002:70 K uhradí se z důchodů obecních. Z výtěšku
měst. plynárny připadne do pokladny měst. důchoda
7.630. Schodek v rozpočtu měst. ústřed. jatek 2.841 54 K
uhradí se z důchodů obecních. — Rozpočet kuratoria
obchodní akademie a spojené s ní pokračovací škol
kupecké jeví potřebu 56.228-83 K, schodek 3.848-33K.

třte vedy! Za příčinou čištění parního
kotle ve stanici vodárenské v Plotištích bude přítok
pitné vody do města 31. května a i. června 1968
vždy ed 9. hod. večer do 6. bod. ranní ozavřen. Za
dne pak natno vody šetřiti, aby zásoba po čas čištění
vystačila.

Poplach. Po večerní májové pobožnostidne
25. £. m. nakapily se na Velkém náměstí před domem,
v němě nalézá se hlavní trafika, zástupy lidu. Každý
pohlížel šerem nočním na střechu jmenovaného domu,
kam prý zaběhl pronásledovaný jeden s trojlístku
v Hradci známých mladých ničemů, mezi něž neprá
vem na místo Fr. Balcara vřaděn Jos. Stupka z Nov.“
Hradce Král. Dva z nich R. Tluka a Fr. Balcar již
zatčení a uvězněni a o třetího, R. Panenku též z N. Hradce
Kr.,se právě jednalo. Marně kterýsi smělec pátral na
střeše po uprchlíku, jenž už vlastně drubými domov
ními dveřmi proklouzl strážcům bezpečnosti,

Nezvedemá mládež. Dne 325.t. m. tři
nezvedení školáci házeli e hradeb kamením na tak zr.
35. „kavalír“, vytloukajíce tn okna. Vůdcem těchto
svedených školáků jest Z, již několikrát pro krádež
trestaný. Ta jest povinností rodičů, aby pilně bděli
nad chováním svých dítek. Škola přece nemůže
v mysl všech dětí náležitě vtisknouti veškeré pojmy
mravnosti. Bez součinnosti rodičů marná práce učitelů.

Černá kromika. Dne 326.t. m. ráno za
střelil se ve Vodičkových kasárnách Václav Mencl,
vojín od 8. setniny 18. pluka. Příčina opět neznáma.
Nešťastník sloužil poslední rok.

Na dobytčí trh « HradciKrálovépřivedeno
dne 27. t. m. 208 koňů, 244 krav, 49 volů, 16 býků,
27 telat a 7 koz. Příští dobytčí trh bade se konati
dne 8. června 1903.

Z Nového Hradce Králové. V neděli
dne 24. t. m. konala se v osadě naší dojemná oslav
nost svěcení sochy „Královny máje“ Panny Marie.
Před 3. hodinou odp. vyšel průvod sestávající ze školní
mládeže, drušiček, vdp avětiteloe a četného davu věří
cích z farního chrámu Páně k soše, nalézající se na
bývalém hřbitově farním u přední části chrámu a
kterou svým nákladem postavila rodina vysocectěného
p. Josefa Strachoty, lesmistra zdejšího, — Po vyko=
naném svěcení promluvil vdp. Antonín Vitvar, místní
děkan a světitel, dojemnou májovon úvabu, v níž celou
farní osadu, která až dosud sochy Panny Marie po
strádala, v ochranu Rodičky Bogí poroučel. Vřelými
pak slovy děkoval váženým dárcům a spolu přítomnému
slav. obecnímu zastupitelstvu, které na sebe vzalo
čestný úkol, sochu v dobrém stavu udrdovati. — Vzpo
menuto též všech zemřelých příslušnými modlitbami,
zpěvy a na konec pak zapěl sbor „Salvej Regina“.
Celá slavnost zakončena slavným požehnáním vechrámu
Páně. — «pěvy se vzácnou ochotou obstaral a řídil
pan Alois Kračmar, ředitel kůra. — Připomenonti
slaší, že malebný v pravdě městys sochou touto, která
jest umístěna na Svatováclavském náměstí, nemálo
získal. — V parku, péčí slav. obecní správy a alav.
okrašlovacího spolku zřízeném, stojí na dolejším konci
socha starobylá ze XVII. století sv. Jaua Nep., před
kostelem svatý kříž, na hořejším konci socha sv.

socha Panny Marie. Kóž by Rodička Boží spolu s tě
mito hlavními svatými patrony naší českézeměnedala
zahynouti vtěchto těžkých dobách nám ni budoucím! —

Umrtí. Dne 25. t. m. skonalpo krátké nemoci
vldp. Josef Barvíř, bisk. notář a farář v Morašicích,
bývalý dlouholetý horlivý duchovní správce v Níškově
a pak farář v Bystrém u Nov. Města n. M. Pohřeb
konal se v Morašicích ve čtvrtek dne 28. t. m. R.ip.!

K události v Divel. Nákolikdenníchlistů
přineslo od jednoho patrně spravodaje přehnanou
zprávu o věznění školačky ve prasečím chlívku
v obci Divci. Kurýr přinesl docela vyobrazení tohoto
hrozného činu od „očitého“ svědka. Nevšímali jsme si
případu toho, ale když „Osvěta“ začala vytloukati
z tohoto dosud nevysvětleného případa kapitál v ne
prospěch katolického přesvědčení obviněného rolníka p.
Rezka,upozornilijsmei ty na ta okolnost, že z nedoká
zané příhodyčiníprotestantské listy hrozitánské historiea
nastínili jeme situaci, která tou dobou panoje mezi
dvěma konfessemi v Divci. Dostalo se nám ku naší
lokálce přípisem p. Jana Mrdka, evangelického rolníka
z Divce, několik gloss, jež dle zásady: „Badiž i drubá
strana vyslechnute“ uveřejňujeme. Zmíněný ovangelík
nejprv popírá, že by bylo vydáno tamními evangelíky
nějaké odvetní heslo následkem obecních voleb, proto
še prý v zastupitelstvu obecním bývali ovangelíci
vědy v menšině. Nestal se tudíž p. V. Rezek obětí
tohoto odvetního hesla, protože prý vůbec ani v Divci
nebydlí, nýbrš v Černilově. Tato zpráva, že rolník
Rezek není ani občanem diveckým, vyvrací celou řadu
novihářských zpráv o případu + Divci prý sběhlém a
odeuzoje přízrak „očitého“ svědka s Kurýra, kdež
divecký chlívek byl „dle skutečnosti“ vymalován.

Evangelický rolník « Divce vyvrací tudíš sámpřípadjebož uveřejnění obci Divci ku slávě neposloašilo. i
bychom veřili našemu evengelickému dopisovateli, de
celý případ nenese na sobě ráz konfessní nevrašivosti,
ale jak dnes situace jest, mlaví pro nevinu katolíka
Reska svědcijenom katoličtíave prospěchevangelické
školačky svědci jenom vyznání evangelického. Přáli
bychom si ve prospěch náboženského míru v obci
Divci, aby dopisovatel hrůzostrašné historie i „očitý“
svědek v Kurýra raději počkali, až povolaní činitelé
rosliší zlobu od pravdy a pak teprv s hotovou věcí



veřejnost seznámil. Kdo střílí, musí býti připraven
na odvotní ránu.

Z Pardubic. Starobylý kostel osv. Jana
s r. 1610 pocházející stojí uprostřed Nov. Města
pardubického, města čistého, pěkného a výstavného,
ale sám jak svým zevnějškem, tak svým vnitřkem činí
dojem smutný, dojem ubohého stařečka opaštěného,

sohátralého a zanedbeného. Člověk s úctou k památ
kám křesťanským v duši při pohledu na učj jako by
zřel ruce jeho, které epínají se k prosbě o almužnu,
jsko by slyšel tiché a skromné volání jeho: „Neopou
štějte mne, nenechte mne zahynouti, smilnjte ve aspoň
vy, přátelé moji, nade mnoul“ Sousední, poměrně
tišší Cbrudim jen obětavou ochotou svých občanů
s chrámů svých učinila tak krásné stánky Boží. te
jsou její ctí a ozdobou — a rušné, daleko větší Par
dubice že by tak učiniti nemohly? Ta že by vychladl
vřelý zájem pro přední místo, jímž jest chrám Boží?
Ta fe by vyhynula ta občanská obětavost? Nevěříme
tomu! A proto voláme ke všem přátelům chrámu Bu
žího: „Poskytněte nám raky pomocné při opravě
-chrámu sv. Jana, která bude ctí a ozdobou našeho
města.“ K účeli tomu složili dobrotivé příspěvky své
tito P. T, dobrodincové: p. Ulík 2 K, p. Madra 3 K,
pí. Těšíková 10 K, pí Růžičková 20 K, pí. Střebská
90 K, pí Krevníkova 20 K, pí Hlubučková 40 K, p.
katech. Adam 40 K, z pokladničky 23 K 10 b, pí A.
Schreibrová a p Rempold 14 K, Andělka Fialková,
žákyně 20 K, pí Neženatá 2 K, pí K.K.4 K zo h,
pí Kadrnáčová 6 K, dp. J. Palouš, kaplan 20 K, dp.
J. Tajovský 20 K, Ladíček Lánský, žak 1 tř 2 K,
pí A. Pejchová 2%K, pí A. Šmabová 50 K, pí Šoulavá
6 K, pí Říbová 10 K, pí Nováková 6 K, p. ředitel
Vosyka 5 K, Ladíček Daniel. žák 1. tř. 4 K, Fr.
Dvořák, žák 2 K, Kovář Josef, žák 60 b, p. Žegklitz,
lékárník 20 K, ctěná rodina Thérova 5 K, ctěná ro
dina Holdova 7 K, jich elažka 60 h, al. sbor uč.
dívčí školy 32 K, dp. Ant. Grégr, katech. 10 K, pí
Kalvodová 3 K, pí Veselá 3 K. z pokladničky (II)
9 K 88 h —celkem 439 X 28 h. Všem zaplať Pán
Bůb! Další dobrotivé příspěvky přijímá dp. A. Adam,
katech. při novom. škole chlapecké.

Z Nemyčevel. Od 26. dubna do 5. května
konali poprvé v zdejším chrámu Páně av. Ap. Petra
a Parla av. missii dpp.P. Bernardin Čáka, superior
a P. Bobumil Matějů, C. Ss. R. z Prahy, e horlivostí
v pravdě apoštolskou. Po všecky dny byl chrám Páuě
věřícími naplněn a ke stolu Páná přistoupilo 1200
kajícníků ze 1660, jež farní osada zdejší čitá, tak že
až na několik, kteří nemohli neb nechtěli přijíti, při
jali všichni v. svátosti. Zvláštní obětavost a úctu

P. Marii projevily zdejší Ženy a panny, že na
ozdobení oltáře Marianekého sebraly mezi sebou 247 K,
čímž nejen duchovního správce překvapily, ale zároveň
dokázaly, jak vi sv. miuaie váží a na ni připravují.
Též mládenci pořídily dvě vásy s kyticemi a locernn
na missionářský kříž, který dne 3. května na elavnost
„Nalezení sv. hříže“ ve slavném průvodu, jehož 8e
celé okolí súčastnilo, nesli a postavili u vchodu na
hřbitov zdejší. Dojemné bylo také loučení dae 6. května
s dpp. miusionáři, kteří svou laskavostí získali si srdce
všech. Odpoledne ve 2 hodiny shromáždili se u miss,
kříže všichni mládenci a dražičky, hasiči Vitináveští
a hudbou a veliký zástap lidstva a p. Václav Menčík
za mládence, sl Žofie Langrova za pannya p. Václav
Kozák, radní, věickni z Vitinévai, rozloučili se dojemnou
řečí a podáním kytic s dpp. miesionáři. Za vydatného
májového deště doprovodili jeme dpp. miesionáře na
zdejší zastávku, kamž i p. přednosta železniční ze
Starého Místa vlakem ae dostavil, aby se ještě jednon
osobné rozloučil, neb se a celoa svou rodinon pří
kladně av. missie zúčastnil. Za volání „s Pánem Bohem
a Zaplať Pán Bůh za všecko“ unášel vlak dpp. missi
onáře do Prahy.

Zvláštní elektriku a lázně měli ve
Vostasovicích, okresu Kostelec n. Orl. dne 22. května.
— Když si toho due pan starosta z Radostovic vyšel
na pivo do sousední obce Voutašovické, ani ve snu

-ho nenapadlo, že se toho dae dostane 8 elektrikou
do lázní. Přibodilo se to takto: Potkal na cestě pana
starostu z Vostašovic, který a trakařem domů se
vracel a svého kollegu Radostovického vlídně zval,
aby se ním do Vostašovic svezl. Této vzácné příleži
tostí nebylo možno nepoužiti a tak milý pan starosta
Radostovický vsedl na trakařovou elektrika svého
kollegy, od kterého ulavně vezen byl do Vostadovic.
Šlo to šťastně až k rybníčku na návsi. Jak k učmu
dojeli, vykřikl nedaleko stojící lesní hajný: Do vody
e ním! a buď že se toho výkřiku elektrika lekla, buď
še ue z jiné příčiny uplašilu, těžko říci, jak se to
v malém okamžiku stalo, ale to jest jisto, že hlava

-obce Radostovické již neseděla na elektrice, ale ležela
v rybníce. Kollega Vostašovický ulekout díval se, co
to ta jeho elektrika vyvedla, ale na štěstí přispěl lesní
hajný zmáčenému panu starostovi a pomobl mu
„s rybníka na sucho. V neděli na to bavili se v Ličně

p složbách Božích lidé vyprovováním 0 znamenitéostašovické elektrice, kterou jiní fiakrem jmenovali,
o lázních a o tom, jak se páni obecní starostové
bavili. — Kterýs šprýmař tvrdil, že panu atarostovi,
když „tam“ padal, vyletěly z kapsy peníze a zásoba
„Sportek“ a proto basiči vypumpují vodu z rybníka,
aby peníze našli. Najdou-li také športke, dostanou je
od práce. — Koluje zde takéotázku: Čím se liší od
sebe Karlovy Vary a Vostašovice? V Karlových Varech
dovesou hosta jen k vodě, ve Vostašovicích až do
vody. Do Karlových Varů jede host nemocen u vrací
se zdravý, ve Vostašovicích jel host do vody zdravý
a vylezl pochroamaný. — Konec mobl by býti vážný.

. Radostovický pan starosta nechce býti spokojen, še
se vykoupal sám, a proto prý chce svému kollegovi

, připraviti lázeň u c. k. okresního soudu. — Snad totěm koncům nedojde!

Z Krchleb u Úáslavě. Nehoda,která
mohla míti osudné následky, potkala knížecí rodiou

+ Sohwarsenberskou při poslední návštěvě zdejšího pan
ství. Koně lekli so. automobilu stojícího na. silnici

- krohlebské a splašili se. Jenom s velbou námahou

:podalo so je sadráeti. Až na leknutí neutrpěli bobu. kníšecí manželé ničeho, sa to kočár byl pochrou
- mán a jeden kůň sraněn.

Z Kolíma. Že kompromisyjsou věc sbnilá,
pstrno jest nejlépe u nás. Kompromisem dostala te
u nás k plné vládě strana Křičkova-ovangolickés
nyní už má jednání její hlavy kde kdo dost. | sami
jeho přátelézačínají vrtěti nad tím hlavou. Ale kdo
chce kam, pomozme mu tam. Bude to aspoň poučení
a vystřízlivění. — V poslední době učinila tu rozrach
zpráva, že na ovang. fara přicházejí marky německé
k podpoře bnutí: Pryč od Říma. Přinesl ji Jist strany
statoprávní: Labské Proudy Známý agitátor pro heslo
protiřímské pastor Dušek poslal listu opravu, v níž
způsobem sobě vlastním otírá se o katolicismus s
biskupy katolické. Je to patrně logika čistého evangelia
odpovídati statoprávníkům a bíti při tom katolíky. Ti
kalí protestantskému vlka všade vodu. Kvitujeme ten
štalec a zapamatujeme si ho, až bude se zase dekla
movati o snášelivosti. Labským Proudům pak připo
mínáme, aby vypustily ze svých sloupců nejapné lo
kálky, v nichž činí si časem legraci z katolictví a
katolických pobožností, jako naposledy z májové po
božnosti. Serioení list nepotřebuje špikovati své zprávy
takovými nechutnými paštikami, to ať ponechá listům
gonra „České Stráže“ a pod. Katolické pobožnosti
táště žádného redaktora nepřipravily o existenci a
jednou stranu politickou nepodryly.

Z Německo-Brodska. Ani jsme nechtěli
věřiti svým vlastním očím, když jeme epatřili, že
žijeme v svvusedetví uzavíraného území, v něž se pro
měnilo nějakým kouzlem Chotěbořsko — ryze české
Chotěbořsko. Dostal se nám do raky úřední akt
hejtmanství Chotěbořského, a na základě jeho jsme
zvěděli, že tam panuje vnitřní úřední řeč německá,
kterou se odpovídá nadřízenému úfadu, který k tomu
všemu zabájil a vedl jednání jazykem českým. Anota
bene záležitost týkala se člověka Českého, který ani
německy ústa otevříti nedovede. Výpovědi jeho byly
přeloženy do němčiny a tak protokolovány. Nevíme.
čí to byl nápad. Známe přece p. c. k. okr. hejtmana
jako uvědomělého Čecha, který rodina svou po česku
vychovává a který i dříve jako podřízený úředník
nikdy češství svého nezapíral. Snad ti nešťastní písaři!

Z Polmé. V čísle 22. „Nových Jihlavských
Listů“ uveřejněna lokálka „Z Polná“, ve které způ
sobem neurvalým pranýřován křest. sec. vzděl. pod
půrný spolek paní a dívek v Polné, jakoby se byl
dopastil Bůh ví jaké vlasti zrády a hříchu do nebe
volajícího, že nešťastnou náhodou dal tisknouti ná
věští na divadelní představení v Jihlavě u firmy ži
dovské. Na objasnění téhož stůj zde následovně:
Chtíce pořádati dne 16. května divadelní představení
„Pasačka z Lard“, došla pořadatelka téhož ve čtvrtek
dne 14. května ráno k p. Zapletalovi, zdejšímu tiskaři,
aby natiskl k temuž předatavení návěští. Zde však
na nemilé překvapení zvěděla, že p. Z. je právě na
voj. cvičení, a nebylo nikoho, kdo by jej v práci
zastupoval. Poněvadž ale čas byl již krátký, a do
Něm. Brodu na obstarání tisku již nestačil, poslala
dotčená pořadatelka za tou příčinou jednuz mladších
členek do Jihlavy do tiskáray p. Vernera nebo pana
Netoličky. Dívka v Jihlavě jsouc neznáma, nemohla
ihned závody tyto najíti a po několikerém dotazu
poukázáno jí, že tiskárna p. Vernera nachází se dole
na náměstí. Jdouc naznačeným směrem, epatřila firmu
tiskařskou, aniž by si jména byla povšimla, domnívajíc
Be, že jest to týž, na nějž byla odkázána, Jakmile
vkročila do místnosti, zpozorovala ihned, Žeae nedostala
na adresu pravou. Obávajíc se však pro krátkost času
nepořízení a patříc na jméno české (Jindřich Pokorný),
objednala tu žádané. Tím stala se nevědomky a ne
zaviněně obětí nešťastné náhody. Toft celá věc. —
Soudný čtenář nechť rozhodne sám, zdali celý spolek
zasluhuje, aby pro tento nezaviněné čin byl jako
zrádce č-ského lidu pranýřován. — Lidé, kteří tak
svědomitě zpytují kroky spolků křesťanských, nechť
zpytojí také svědomí vlastní, jak oni kupují a obsta
rávají zboží rozličné od firem židovských a německých
a že již znpomněli na dušování ae za nedávných bouří
protičeských v Jihlavě na Sokolích pácbaných, že
Jiblavu více svými penězi podporovat nebudou. Ne
uplyne však ani jeden den, aby některá rodina i více
nejela obstarati nákup svůj do Jihlavy. Taková je ta
věrnost českého křest. lidu v Polné.

Kulturní a nábošenský obras bývalého kraje
Čáslavského dle tajné relace biskupa L. Haye
k císaři Josefu II. podané líčá spisovatel Dr. Václav
Řesníček. Publikaci tuto uveřejňovati bude časopis
náš po částech ve své přílose. Později vydáno bude
celé dílko.

V PRAZE »„OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽilné ulici a oprodeji novin p. MVlčkana

Příkopech.

Různé zprávy,
Jinak katolíkům, jímek šidům.

„Budivoj“ píše: „V pátek 22. května počínají ve
zdejších (vČee. Budějovicích) českých středních ško
lách písemné zkoušky maturitní. Z abitarientů české
realky jest jediný vyznání mojšíšekého a právě k vůli
němu dle starého nařízení ministerského nesmí o šá
besu 23. května 57 studentů-katolíků a ! evangelík
ve zkouškách pokračovati. Je to zcela v pořádku, že

tak úzkostlivě jsou šotřeny náboženské city jinověrcůa odpovídá to i naší zásadě o béjení svobody svědomí
každého jedince. Ale jako židům — mělo by býti
měřeno též katolíkům. Nedávno jeme přinesli správa,
de zdejší soudní sekretář, žid Freund, opovážil se na
Velký pátek, jeden z nejvýznamnějších svátků celého
světa křesťanského, předvolati značnou řada katolíků
k výslechu. Velký pátek smamená o mnobo víc než
obyčejný šábes, ale židovský soudce smí si dovoliti
v tento památný den katolíky výslechem týrati. Stává

v Rakousku předpisu, že má též býti šetřeno nábo
ženských citů i katolického obyvatelstva? Jestli ano,
zdali pak proti německémo šidu Freundovi bylo úředně
zakročeno, že tohoto předpisu nedbal? Tady máte
dva snamenité obrázky: jak musí býti šetřen nábo

ženský cit židovského žáka o obyčejnémšábesu a dinaproti tomu německý žid uráží náboženský cit dos
pělých katolíků o Velkém pátka.“

Důsledky boje preti řeholím ve
Frameli. Ve francouzské sněmovně byla nedávno
vypočítána ztráte, kterou utrpí Francie vypovězením
160.000 členů řeholí. Počítáme-li, že každý člen spo
třeboval denně 2 franky, činí to do roka 116,800.000
fr. Obnos tento, který kašdoročně plynul do kapes
poplatoictva, jest ztrátou ohromnoa. — Dle vládní
statistiky ošetřováno bylo v klášterních ústavech
260.000 starců, nemocných a sirotků, o něž se nyní
musí starati stát sám. Bude-li vydání za jednu osobu
ročně jen 500 fr., zmizí z kapes Franconzů 126 mil.
fr. — V klášterních školách vyačováno bylo 1,600.000
dítek, které nyní připadnou na starost státu. Je-li
náklad na každé dítě jen 80 franků ročně, třeba ročně
na vzdělání těchto dětí 48 mil. fr. K tomu nutno
ještě připočísti výdaje na stavbu nových škol v obnosu
nei 37 mil. fe. Úbraem činí vytčená ztráta ve Francii
ročněpřes 326 mil. fr. Zrašením různých klášterních prů
myslových podniků vzejde Francouzům nová ztráta.
Francouzští státníci jakoby slepotou raněni ve jménu
falešné svobody ničí svou vlast hmotně i mravně,

Nejštvavéjším klerikálním livtem
problašuje akademický list Dra. Aloisa Rašína
„Obnovu“; ovšem že se ani nepokouší své obvinění
dokázati. Pouze konetatujeme, aby naši přátelé věděli,
k jským úsudkům přivádí i akademické občany ardce
rozpálené protikatolickým záštím. Naše věcné pole
miky lezou pokrokovým pánům pořádně za nehty;
místo vyvracení slyšíme ozvěnou stále jen nadávky.

Zeny v státní službě. Právě vyšel za
jímavý apis o práci žen, zaměstnaných se službách
rakouského státu. Ponejvíce jsou ženy zaměstnány
ve služba poštovní. Od r. 1873 do r. 1899stoupl jich
počet s 545 na 5166. V roce 1873 znamenaly 8%,
všech zřízenců, nyní rovná se jich počet 409, celého
personálu. Největší plat obnášel 1900 korun, V státní
slažbě telefonní a telegrafní slouží nyní na 3000 žen.
Doba pracovní jest tu 6 až 7 hodin, plat kolísá mezi
60 až 75 korunami. Následkem sňatku vystapuje ze
složby v prvých 6 elažebních létech 41-49, v násle
dujících 6 letech 28.69,. Ve službách státních drah za
městnáno je 481 žen dílem v pisárnách, dílem v účtár
nách. Nad to zaměstnává stát u poštovní spořitelny
220 kalkolantek, 18 diurnistek a celou řadu pomoc
ných ženských sil v statistické ústřední komisi. I po»
licejní říditelatví ve Vídní zaměstnává 91. ženských
sil. U porovnání s jinými zeměmi jsou platy žen za
zaměstnaných ve sluábách pošt u nás nižší. Lépe
platí poštovní erár v Bavorsku a Wůrtembersku.

Důležitéobjevyhistorickéma Vele
hradě. Na polích v okolí Velehradu provádí se
drenážování. Dělníci nalezli při odkopávání země
několik nrobů, které ještě sice odborně prozkoumány
nejsou, ale dle všeho jsou z nejstarších historických dob.
Účiněn však ještě další objev, který má dle všeho pro
historii říše velkomoravské veliký výzaam: nalezeny
totiž základy prastarých staveb, které pocházejí baď
z budov, nebo, což také jest možno, jsou to základy
opevnění, bradeb. Nalezeno ještě několik dalších hrobů,
které však zůstaly neotevřeny. Vykopány budona nej
větší opatrností až v přítomnosti odborníků. Na Vele
hradě dlí konsistoriální rada a známý vlastenec mo
ravský P. Warm, který na práce tyto dohlíží. Možno
očekávati, že důležité objevy tyto osvětlí kus temné
historie říše velkomoravské.

Šílené závody automobilovékonaly se 25,
t. m. mezi Paříží a Madridem. Při těchto bylo 6
účastníků zabito, jeden uhořel, když se na něho vylil
benzin z převráceného automobilu. Patnáct účastníků
těžce zraněno, 6 o80b bylo antomobily na silnici pře
jeto a zabito a jeden řídič antomobilu raněn mrtvicí,
Páni sportemaní dle toho o ceně života lidského mají
pramalého pojma.

Staré voštimy dle dosavadnípraksenemají
se v plodišti trpěti. Po vylíbnutí včelky zůstane totiž
v boňce blanka, čímž se buňky saží, zvláště kdyžse
za léto v téže buňce líhnou včely až sedmkrát, ná
sledkem čehož jsou prý včelky čím dále menší. Dů
kladným měřením každý se však může přesvědčiti, že
v baňce zbylá blanke je tak velejemná, tak tenounká,
že 100 blánek má tlouštka asi '/, milimetru. Boňka
nová má v průměru 4 milimetry. Súží se tedy
o / milimetru až za 16 let. Líhnou-li se v ní
včelky každé léto sedmkráte, je tudíž naprosto
mylný názor a učení nesprávné, že v díle lonském,
předlonském se líhnou včely maličké. | Rychleji
nežli stěny © brubne dno buňky proto, že vý
měsky červa včely z ní neodstraní, nýbrž voštím
zalepí. To však nabražují zase prodlužováním baněk
do mezer čili uliček mezi plásty. Jakmile by ae pro
dloužily nad míru, tak že by délka baňky neodpo
vídala délce včely,je prostor mezi voštinami tak aúžen,
že královna nepronikne a vajíček klásti do nich ne
může. Jsou tedy včely před potomstvem zakralým
chráněny. Za skladiště medu staré voští hodí ae však
právě tak dobře jako nové, ba k vymetávání jsou
ještě lepší, netřebatadíž úzkostlivě stále měnit voští,
nýbrž stačí, když se obnovuje třebas i za 6 let.

Pěstování okurek bez zahrady.
Kdo má malý dvorek, aneb otevřené skladiště, neb
podobnou místnost, kam slaneční paprsky vnikají,
může následujícím způsobem okurky vypěstovati.
Starý, prázdný sud naplní se '/, kameny, na to se
položí tlustá vrstva chlévní mrvy a na ni vrstva
dobré, kypré země tak, aby sahala téměř ke kraji
sudu. Do země vsadí se několik okurkových semen
poblíž kraje sadu. Vzešlé rostlinky, je-li se ještě
mrazu obávati, třeba na noc přikrývati. Na polévání
okurek ožívá se buď vlažné vody nebo splašek kuchyň

ských. Okurky se obyčejně vyvinou a úponky jejichoplývají po straně dolů, tvoříce sároveň pěknou ze
lenou ozdobu.



Cirkns pod vodom jest podívaná, která
jest nyní největší atrakcí představení švédského cirku
M. Schumannu v Praze. Tak zvané vodní pantomíny
těší se v poslední době velké oblibě obecenstva a
mnohé cirkasy provedly v tom obora skutečně skvělé
výkony. Schumannův cirkus v Praze právě předvádí
podobnou vodní pantomínu „Na Helgolendě“. Celá
prostora cirkusové jízdárny hemží se pestrým rejem
mnoha účinkajících osob, průvody, tanci, komickými
scénami, kdyš náble vše octne se v několika minutách
pod vodou. Mohutné přítoky chrlí proudy vody do
jízdárny, která v okamžiku promění se v rybník.
Podívaná, která skutečně pobaví a stojí za několik
chvilek v círku strávených. Ku cti švédského
cirku Schamapnova budiž řečeno, že na rozdíl od
jiných podobných podniků šetří co nejbedlivěji obledů
i české národnosti, z níž má většína svého hojného
návětěvnictva.

Výkaz darů mnaAdnibertinam.
Z vikariátu jaroměřského darovali:

52-20 K p. far. Urválek v Koboutově . 5220 K
20-— K p. vikář Beran v Králové Dvoře,

p. far. Horák v Jásenné . . < < + 40— K
6:— K p. far. Falta. ve Vlčkovicích, p.

kaplan Váňa v Jaroměři, p. prof. Šťastný

v Králové Dvoře, p. katech. Vík ve Smi
řicích, p. kaplan Frydrych v Holohlavech,
p. kaplan Minařík v Černilově . . - 80— K

4— K p. far. Kavan v Záloňově, p. far.
Poblreich v Heřmanicích . . - - - « 8— K

3— K p. fand. MatonšvKuksu,p.kaplan
Kadlec v Král. Droře „< <- . 6— K

2— K p. far. Jareš v Dubenci, p děkan
Gebert v Hradišti, p. Martinek a p. Kví
čera, katechetiv Král.Dvoře „8 K

Celkem 14420 K

Z vikariátu opočenského darovali:
68-80 K p. vikář Uhlíř v Přepychách (8 K

80 hdle ind). <. < © © ++, 5850 K
30-— K p. kanovník Novák v Nor. Městě | 30— K
27— K p. far. Vojnar ve Slaronově (17 Kdleind).222 TK
2t— K p. far. Erlebach v Bystrém (11 K
dleind.). K

18:80 K p. far. Hroneš v Bohuslavicích
(88) K dle ind). <.. 40 1880 K

18-— K p. děkan Řehák v Opočně (8 K dle
ind.), p. děkanOt v Sedloňově(8 Kdleind.) 36 — K

16:32 K p. far. Weber v Olešnici (882 Kdleind.).<222 ek, 1882
16:— K p. far. Štípek ve Vys. Oujezdě (dle

ind ), p. far. Flesnr v Dobřanech (8 K
dle ind.). . 08 K

13-70 K p. far. Kovář v Jesenici (8 K 70hdleind.)2222 8700
13-— K p. děkan Hanousok v Třebechovicích | 13— K
10-— K p. děkan Groh ve Zvoli, p. děkan

Domašínský v Dobrušce . . . . . . 2%— K
8-— K p. kaplan Bobek ve -Slavoňově, p.

katech. ovětelský v Třebechovicích te— K
6-— K p. far. Hendrych v Meziříčí. 6— K
5'— K p. kaplan Moravec v Bystrém . . © 5— K
4— K p. kaplan Smetana v Dobrušce, p.

far. Pospíšil v Novém Hrádku . . - 8— K
4— K p. kaplan Adamec ve Vel. Jesenici,

p. kaplan Stanislav v Olešnici, p. kaplan
Dokonal v Dobrušce, p. katech. Vaníček
v Dobrašce, p. kaplsn Kyselo v Třebe
chovicích, p. kapl. Honců v Nov. Hrádka — 12— K |

1w—K nejmenovaný z Bohuslavic w— K

Celkem 33482 K
14420 K

dřívějších 431620 K

Úbrnem 4824-22 K

> d redekcíGasovéJonhy m
přinesou pod číslem 6., 7. « a., které vyjde v nej

bližších dnech, důkladnou, širší úvahu:

»Husrté jindy a nyní,
na čež již předem upozorňujeme.

(Zasláno.
Společná poní na sv. Horu a Příbramě

a ma památná místa v Praze.
Jízdné k této pouti obnáší z jednotlivých stanic

(tam a nazpět;:
Z Hradce Kralové, Praskačky. Urbazic,

(Pokrač.)

Dobřenic, Syrovátky 4 al. 75 kr.
za 1 dítě do 1! let 3, —

Z Káranic, Chlumce, Ž'želie 4 , 05 ,
děti < 2 < 22 A, B,

ZLibňorse< <... 2.. 3, 6 .děti... . 2,40.,
Z VelkéhoOseka 3,06,
děti 2,16.,

Děti nutno vždy dvě přihlásiti.
Jakmile bude sem oznámen počet účastníkův,

bude určena i doba poati, jež ovšem připadne na
sobotu, neděli a pondělí. o

Děkanský úřad v Černilově,
dna 26. května r. 1903.

Zauláno)
Protest duchovní správy

proti postavení sochy J. Huca
we W.Kozojedech.

Když několik 0:ob osady V. Kozojedské pojalo
úmysl, na návsi obce této poblíž uochy Matky Boží

důvěrně jsem domlouval, varoval ano i prosil některé
Z nich, zvláště p. starostu obce, aby takového demon
atrativního oslavování nešťastného pobloudilce nečinili,
jelikož všude, kde se to děje, utává se to na potopa
církve katolické, pročež i také od nepřátel víry katos
lické tato oslava Husova se podporuje a odporoučí s
mnozí domnělí pokročilci mezi katolíky takovým stvá
čům sedají na vějička, že oslavají jen vlastence.

Avšak slova má bohužel vyzněla nu prázdno a
přes mé výstraby a prosby, jak se proslýchá, objed
nána jest wocha J. Husa a chystá ve zde husitská
slavnost. Poněvadž dobře umýšlející katolíci obce
zdejší jednáním tím velice jsou rozrušení, uznávám
za svou povinuost, abych jako duchovní uprávce
zdejší farní osady veřejným prohlášením, k němuž i
oprávněn jsem, dal na srozaménon, jak o tomto bu:
sitském jednání ee stanoviska církve katolické Bouditi
Jest. A tu musím trpce toho želeti, že takto v mé
farnosti dojítí má k těm bezohledným, vyzývavým
demonstracím, neb jinak to pazvati nelze. Předstírání,
še děje se tím jen oslava záslažného vlastence, sloožiti
má jen k oklamání neprogíravých katolíků. Vlnst nade
vykazuje zajisté mnoho jiných vlastenců, kteří tisíc
krát víc zásluh ai získali o vlast maš: jako uv.
Václav, patron obce zdejší, sv. apoštolové slovanští
Cyrill a Methoděj, kteří křesťanskou vzdělanost du
vlasti naší přinesli; aneb blabé paměti Karel IV., Otec
-lasti a mnozí jiní z novějších dob jako Palacký a
Rieger. Proč všech těch si necňímáno a jen Hus jako
vlastenec se oslavaje? Nejsou to jeho zásluhy o vlast,
která při téch žalostných pohromách, jaké haeitiem uvalil
na vlast uaši, velice vybledají, ale jest to vzdor proti
církvi katolické, který vychvalují její odpůrci.

A proto jako farář a dnehovní správce zdejší
pozvedám opět a naposled varovný urůj hlas, žádaje,
aby od toho postavení sochy Husovy na předním místá
v obci vedle sochy Matičky Boží upastěno bylo a to
z těchto důvodů:

1. Účel hlavní celého tohoto oslavování Husova
tají v sobě vyzývavou demonstraci proti církvi kato
lické, k níž předce všichni občané zdejší náležejí.

2. Cit uáboženský pravých katolíků byl by tím
bolestně uražen, kdyby nákladná socha odpůrce církve
katolické postavena býti měla vedle skromné sochy
Matky Boží.

3. Způsobeno by tím bylo ná-ilí proti ohromné
většiná obyvatelstva zdejšího, které s jednáním tím
nesouhlasí, tak že by % toho povstati mohly nemi.é
třenice a rozpory v obci.

Toto vyjádření mé není strannické ani agitační;
jednám, jak mně káže můj úřad a jak jsem i od dobře
smýšlejících občanů zdejších byl požádán. Nečiním také
problášení to se žádnou vášní s roztrpčeností, ale
klidné a s rozvahou, aby, možno li ještě, rozpor re od
stranil a věc v dobrotě se vyrovnala. Áno mám za to,
že podnikatelé oné busitské slavnosti nejdou vi ani
povédomi. jak velikou většinu v obci mají proti sobě
Nechť tedy dobře smýšlející katolíci, kteří si sochbn
ta na návsí nepřejí, podepíšou hez ostychu protest
proti tomu dle svého nejlepšího přesvědčenía ct. výbor
obecní snad pozná pal, že nebylo by spravedlivo,
tak veliké většině atavéti se na odpor a odvolá usne
šení své o poskytnutí místa, které u ntajeným úmyslem
ne pro eochu Husova ale pro sochu nějakého narod
ního vlastence žádáno bylo.

Prosím, aby toto prohlášení mé srozánfnna roz
vabou a beze vší vášně bylo vde všech občanů zdlej
ších uváženo a posouzeno.

V Žlunicich na slavnost bl. P. Marie
Pomocnice křesťanů, dne 21. května 1903.

Fr. Vohnont,
farář.

"Tržní zprávy
V Hradci Králové, dne 23, května 193 1 hl.

plenice K 11'20—18-—, ita K 980—1000, jedm-ue
K 7-40—8 00, ovsa K 5-50—6 00, prosa K 10-00—12 00,
vikve K 9-00—12-00, hrachu K 17:00—2109,. čočky
K 00-00—0000, jahel K 20-—, krup K 1800—32'00,
bramborů K 360—300, jetelového semene raského
K 116:00—00:00, jetelového semene Červen. K 0000
—0000, máku K 27-00—384:00, Iněného semene K 20:00
—2150, 100 kg. šit, otrub K 11:00, pšenič. otrub K10 00,
I kg. másla K 3:08—2'24, 1 kg. sádla vepřového K
2-00—0-00, tvarohu k 0-28—0-39, 1 vejce 6 hb. Jedna
kopa petržele K 10:00—1200, jeden hl. cibule K
9-00—11:00, jedna kopa drobné zeleniny K 0 60 —1-20,
1 kopa zelí 0:00—0:00 K, 1 pytel mrkve 4'00—4:40,

1 kopa celere K 00:00—'00, 1 hl. jablek 0 00—0r00,

Založeno roku 1810.ll lu
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšíváníA hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dmlmatik, korouhví,
praperů, církevního prádla atd., psk dle paříš

dkých i tuzemskýchvzorůspracovanékalichy, cihoře
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží poletošní inventuře výhodného ná
6 výstavy a všelikých novotin v cenách

svědomité a rychléznačně sníženo bylo, doporučaji se ku
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc

r dp — Velké obrázkovéconalky avýběru franke.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Ryehnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořecbových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v vejmoderačjším provedení

Aúplnou rárukou
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky ma výděr téš i ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

——EX
ED. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry,

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORIDIAL,
fraucouzský vinný likér.

| CHERRY BRANDYMANDARIN.
Puně Crémes.

K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.BP) *G8l©

Rychloprací stroj
za zl. 1350 a2 letou zárukou, který vy
pere za 3 hodiny 100 kusů prádla, nabízí

K. V. SKUHERSKÝ,
velkozávod truhlářský

v Hradoi Král proti hotelu Merkur
číslo 303.

Oltáře,sochy a j.
ve vkusném u 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

hlédnntí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
Praredeno ke 300 oltářů.

Prodám dům
z ohledů rodinných, blíž města, v némÉ se pro
vozuje po více roků 8 dobrým úspěchem živnost
řeznická. Při domě zákonité jatkv, lednice a cblév,
Kupec musí složiti 3000 korun hotově; ostatní dle
úmluvy. — Bližší sděli

FR. SOUČEK, řezník v Hradci Král.

Obrázky %
k sv. přijímání
ve velkémvýběru 4 saná výhačnýchpodmínek

gap-Vsorkyjsou napošádáník disposici. mj

Vino"5
přírodní, zkoušené, nejd.. bisk. konsisteří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinn« v Hradci Králové
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Na Jovefském náměstí. Na Josefském náměstí.

ŠVÉDSKÝ

UIRÁLO M. OUAUMANN,
Wneua denně e S. hodině večerní

skvělé představení se stále novým, velmi bohatým programem,
Nové!"gy NA HELGOLANDU me“ Nove!

aneb: Příliv a odliv.
Velká vodní výpravná manéžní podívaná ve 2 jednáních 8 národními tanci, vojenskými
pochody, skupioami, živými obrazy, vodopády atd.; na scénu uvedl řid. Max Schumann.

Neračte zaměniti s jinými. zde již viděnými vodními pantomimami.
VI jednání:Vojenský průvod rozličných národů. Yelký
charakteristickýprůvod,provedeveškerýpersonál.Živýobraz: Trojspolek.
V IL jednání: Cirkus pod vodou. V jedné minutězaplavívícejak
150.000 litrů vody manéžicirku.Loďky, gomdoly, purník, plavci, plav

kymě atd. oživují hladinu vodní a vytvořnjí obraz v pravdě čaroktásný.
—— Předtím:————

Vystoupení nejznamenitějších umělkyň a umělců v jich nejlepších výkonech.
Pan řiditel Mux Nehumanu se svýmivejnovějšímipůvodními výcviky komí.
Program každého představení obsahuje 8 nejlep. čísel report. a vodní pantomimu,
Ceny míst: Lože pro4 osoby K 16-—, sedadlo v loži K G-—, vyhrazené sedadlo K 3—, se
dadlo na tribuně K $—, | místo nečislované K 2—. II. místo nečíslované K 1'—, k stání na ga
lerii ©0 haléřů. Ditky do 10 let a wojeko od šikovatele dolů platí přiodpoledních představeních

na všechna sedadla a ve všední dny na I. a II. místo poloviční ceny.
Každou středu, neděli a svátek

cE- 2 velkolepá představení 2 rE=

>
[NENCENKNENNNNFNNKNHNNEKHOLODRRODDEKLLT.I

: Igpjejeý4000.fol ubukujujněný$vgnonongněatataOatapujajajěPOPvýujopujepojetamone

(bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
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.
KOEEFTTG1708000000K00-100000506080E010000

obed 100 00000.00000000000008090005001

prídky kostel
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáňek v radci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domáci.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášíní nabídkou na přání ochotně se poslouží.

odpoledne o půl 4. a večer o 8. hodině.
Při odpoledních představeních platí dítky do 10 let na všecka sedadla (vyjma galerii)

poloviční ceny.

Odpoledne i večer: mg- NA HELGOLANDĚ.

Nejchutnější
ae- zmrzliny,

|

jako: vanilkovou, jahodovou, meruňkovou, rybízo- | f

1

vou, avanasovou, též mraženou kávu

1 |

gap“ Již v minulém roce zavedené v původním zevnějšímprovedení již ]

a výtečné zákusky k tomu se hodící

Jiří Nfalý, | ř | burské kosy osvědčilyseprosvoudobroujakosttakovouměrou,že

vyrábí firma

. M: dnes zaujímajístejné místo s nejlepšími výrobky tu
velkovýroba cukrovinek a medových marcipánů L

|
I

0C
Zamol:

TTLALLB2 mdlkdymmmam

| zemskými takže je na základé zkušeností nabytých pro letošní letní. období co nejlépe

a perníkůw Hradoi Králové číslo 148. ( odporačihnh — L kažá i, l gap“Zakaždýkusručím,t j. každoukosu,kteráostřínedrží,Ihnedza||
Založeno r. 1842. novou vyměním.= ,

I Abvcl pak moji velkou zásobu různých jiných druhů kos vyprázdnil pře- |
nechám tyto za obzvláštně levné ceny. V

Posor na firmu!

G90000000000000009
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a lovně
kazatelny,"již

PP“ Božíhroby,"ij
PR$* křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Při příležitosti

té pak, ku na

stávající saisoně,

dovoluji sobě

tímto na výrob

ky mé

Pilsdorfské slévárny a továrny
JEP“ na železné zboží "E
(oddělení pro železný nábytek, drátěné pletivo a zboží síťařské) zde upužorniti,a sice:

a) skládací a rákosové židle, stoly, lavice, věšáky, na čalstvo zabradní pavilony atd.

b) posinkovaný ocelový ostnový drát, drátěné ploty a obražení pro obory, zahrady,louky, traviny a záhony, ochranné mříže pro stromořadí, síta pro písek a zeminy,

což vše v solidním provedení a v cenách mejlovnějších dodávám.

JOSEF HUBNER,
velkoobchod železem v Trutnově.

OOOOOOOOOOOOO00G

Bursa práce v Aradci Králové,
Tkadlec a bednář hledají práci; místo do

stanou truhlář, zámečník a krejčí — Přihlášky přijímá
Jes. Polák, tajemník Všeodborového sdružení
v Hradci Králové, Adalbertinum.
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9M rtn vPrazeaveYyškovévyznamenaná* Jan Horá k,
| KO S A soukeníkv Rychnověn. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci

6 ke Dobrý Hospo lář novýchveorkůpravýchvlněnýchlátekň je nejlepšíkosouv Rakousku.Za pro jarní 4 letní dobu.
každý kus se ručí, a přijme se
výměnou zpět. Na každých ode- Též velejemné

EN ve Vysokém Mýtě 6 „raných 10 kusů 1 kosuzdarma. látky na taláry.
s dříve sávodna sušitkování ovoce,saložený* Be Objednávky vyřizují se proti dobírce. | | Cerná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
přův. 1886,nejstarší svchodruhu v Č u Ceny a rozměry: ného duchovenstvasvědčío poctivéob
k — nabísí — | | Délka cm. sluze mého křesťanského závodu.

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku, jů 65 70 75 50 85 © 9% 100 105 110 Učiňte prosím, malou objednávku na

nomnyp PAnkoyMao komimtovémone. Jj| Poošinký zkouškui v - | 9.14 9. . « . . DN . . — .

nalní) vína sladká avino Šumivé (šampaňské.) jh ov 2-162:202 26232240 2522-68 2803 Přihromadném objednání větší výhody.
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové (8| K 92692-34242 2522642762863 —3163-32 Též na splátkybez svýšení cen|

kosti velmilevný koňak a výbornou
Sivovici, vše vlastníhopálení a vlastnívýroby. (i | Obšírné cenníky a popisy zasílá sdarma a franko
Závod ún byl nejvyššími cenami: roku |ž .
Pb ýelavév Pejvyššímicenami: roku (3 České sasílatelství hospodářskýchpotřeb

lomem slaté medasile, |

nýmidiplomy1právemrole saénedosle.jj| „DODrý ELospodář“ ůr ofiamá
Vzorkyzdarmaa franko. | v Hranicích(Morava). a Za $ alinné

nh v Bohdančia Pardubic
nepřekonatelné v účincích;

pak sirné a balsamové lázně, připravované
z výtažku jebličí v lázních.

Léčení studenou vodou,dietou a fimskon
munsáší.

Honitba, rybolov, tenis u kopaná. Denně hudba.

ORB>Prospektyzdarma.jj
Dr. Kubr, řiditel ústavu.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty:

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, lněného, vlověného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocuého
lidového podojku

„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 zvláštoí výhody.

——A “

Každé hospodyňce
možno blahopřáti, která s ohledem na zdraví, úsporu
a lahodnost Kathreinerovy aladové kávy užívá.

Zdvořilá prosba: Při nákupu neračte pouze
»sladovou kávu«, nýbrž výslovně vědy — Kath
reinerovu== sladovou kávu Kneippovu žádati a to
pouze w původních sdo zobrazených balíčkách.

= am

TTrPMTrrTaa, Klobouky
k jarní a letní sezoně

plstěné a vlměné vlastní výroby.

© Klobouky plstěné A
nedostižitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Loveckéklobouky lodenovés továrny Ant. Pichlera v StyrskémHradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českýchfirem.- Formy.

ssportovní čepice
různých druhů.

Dětskéčapky, barety, letní
mě ado.

Vše v nejhojnějším výběru má na skladě

Stole tý JanaFišeryna SlezskémPředměstí Jos. Dvořáček,čepuje královéhradecké pivo půllirm za 13 hal.
přesulicí ze 12?hel.— Zahradnírestaurace,kůšelník, EraéeoK U

kulečník. — Kuchymě a obsluha vzorné. :

hostinec Khojnénávštěvěuctivězve Jan Špalek. P)
Majito: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Amtoním Pochmon. — [iskem bisk. knihtiskarny v HradoiKrál.

TTTY



Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

jíž roku 1788 k rozkazu císaře Josefa TI.
vykonal,

PodáváDr. Vácslav Řezníček.

Předmluva,

Královéhradecký biskup Jan Leopold Hay:
těšil se obzvláštní vzácné přízni a důvěře dvora
vídeňského, tak že v posledním čtvrtstoletí XVIII.
věku hrál nanejvýš důležitou roli v církevních
dějinách zemí koruny České zvláště a v církevní
historii soustátí habsburského vůbec.

Narozen byl dne 22. dubna 1735 ve Fulneku
na Moravě; na kněze vysvěcen byl v Olomouci dne
23. září 1758 a napotom ihned stal se ceremonářem
olomouckého biskupa Leopolda Bedřicha hraběte
z Egků a Hungersbachu a pak jeho nástupce
Maxmiliana hraběte Hamiltona, jehož přízní stal se
r. 1770 kapitulním děkanem a farářem ve Kromě
říži Roku 1775 jmenován byl proboštem kapitoly
v Mikulově, odkudž byl r. 1777 a v napotomních
letech vysílán jako předseda duchovní komise na
nábožensky rozbouřené Valašsko.

Jsa při tom ve stálých osobních stycích
s vídeňským dvorem, získal si zde takové přízně a
důvěry, že byl dne 29. července 1780 od královny
Marie Teresie jmenován biskupem královéhradeckým,
patrně v té naději a za tou příčinou, že se mu
podaří náboženské zmatky ve východních Čechách
panující, jež se zde r. 1775 selským povstáním a
r. 1778 při posledním vpádu pruského krále Bedřicha
začaly nejpovážlivějším způsobem jeviti, upokojiti.

Obíraje se po řadu let obšírnými předpracemi
a studiemi k životopisu a vypsání působení Hayova,
jež v »Časopise Musea Království Českého< po
dávám, těšil jsem se při sbírání pramenů k tomu
potřebných obzvláštní přátelské ochotě a přízni
královéhradeckého biskupa Edvarda Jana Brynycha,
vzácné paměti, a pro případné budoucí některé studie
doby té vyprosil jsem si od J. M. nynějšího ndp.
biskupa královéhradeckého Dra. Josefa Doubravy
další dobrotivou podporu, která mě byla nejblaho
volněji slíbena.

Při svých archivních studiích v Hradci Králové
byl jsem odbornými znalostmi a přátelskou pomocí
vdp. kanovníka Františka Kermera doveden k bo
hatým novým pramenům historických zpráv z doby
Hayovy, jakéž také mimo jinde nacházel jsem rovněž
v hojné míře v archivu Musea Království Českého
v Praze, jehož archivář p. Václav Schulz laskavě
upozornil mne zejmena na chované tam původní
zprávy o Hayově visitaci kraje Chrudimského roku
1782 a pak na Hayovu podrobnou zprávu o visitaci
far kraje Čáslavského z r. 1783, jež Hay v krajích
těchto, tehdy ještě ku pražské acidiecesi náležejících,
k rozkazu císaře Josefa II. jako královský komisař
vykonal.

Nemoha posledně jmenovanou Hayovu zprávu
pro její obsáhlost celou pojmouti ve své výše zmí
něné dílo o životě a působení tohoto proslulého
královéhradeckého biskupa, uveřejňuji ji zde samo
statně jako pro východní Čechy a pro diecesi králové“
hradeckou zajímavý a důležitý dokument, v němž
obsaženy jsou bohaté zprávy historické, statistické,
kulturní, místní a osobní, tak že publikace tato
zůstane povždy historickým zrcadlem své doby a
štědrým pramenem zejmena pro monografie kraje
Čáslavského.

Čtenářstva i interesentů nalezne vždycky hoj
nost; historická i kulturní důležitost její jest ne
pochybná a proto publikaci a vydání její netřeba
více nějak odůvodňovati.

- Pouze pokládám ještě za svou povinnost, že
zde nejuctivěji děkuji slavnému Výboru Společnosti
Musea království Českého v Praze za dobrotivé
udělení mně práva a dovolení k uveřejnění této
Hayovy visitační zprávy, dále děkuji archiváři Musea
království Českého v Praze p. Václavu Schulzovi
za vzácně kollegiální ochotu a blahovůli, jimiž mne
při shledávání pramenů k životopisu Hayovu za
hrnoval, a konečně jsem zavázán díkem vdp. Dru.
Františku Reylovi, řiditeli bisk. Borromea v Hradci
Králové, který toto publikování zajímavé Hayovy
visitační zprávy ve skutek uvedl,

V Praze, dne 9. května 1903.

Dr. Vácslav Řezníček.

Zpráva o vykonaném na nejvyšší roz
kaz vyšetřování far celého Čáslavského

kraje.

Měmocko-brodaký vikariát.

U. Německý Brod. Panství Německý Brod.
Kněží: Děkan Antonín Weisenthal, kterýž jest
zároveň vikářem, chválen jest od každého jako muž,
jehož mravy byly vždycky bezvadné. Svým. pří
kladným životem nahražuje to, co mu na učenosti
schází. Ačkoliv jest také více k samotářství, než-li
ke společenskému životu nakloněn, nezanedbá proto
žádné ze svých povinností, sám ještě káže a ve svém
kostele udržuje dobrý pořádek. Tíže jeho let (čítá
nyní plných 63) nebo více jeho těžké tělo činí jej
poněkud nehybným, aby u vikáře žádoucí činný
dohled na 16 far úplně mohl zastávati. Podepsaný
biskup královéhradecké bude při odevzdávání kraje
toho pamětliv jeho břímě mu zmenšiti a z jeho
rozsáhlého vikariátu zřídí dva a tak povinnosti vikářu
rozdělí, aby každý svým silám přiměřený a snáze
přehledný okres měl ma starosti. Kaplani jeho jsou
skromní, mravní kněží, o nichž měšťané i venkovský
lid nejlepší vysvědčení vydávají. Zde proti duchov
nímu správci a jeho pomocníkům nepřišla ani ta
nejmenší stížnost.

Přifařené obce. Německý Brod. Město s far
ním chrámem, v němž, jakož i ve klášterním kostele
Augustinianů bohoslužby velice pořádně se konají.
Různé, od města '/, a */, hodiny vzdálené mlýny,
dvory a chalupy.

Vesnice */, hodiny od farního chrámu vzdá
lené: Perknov, Poděbaby, Rožňák, Termesify a
Veselice. Vesnice hodinu od farního chrámu vzdá
lené: Sv. Kříž, Frydenava, Petrkov a Smolov.
Suchá, vesnice 1'/, hodiny; Lípa a Kvělimov,
vesnice 1"/, hodiny od farního chrámu vzdálené,

Kommendatní a filiální kostely. Mimo farní
a augustinianský chrám jsou zde ještě tři jiné ko
stely: Sv. Vojtěcha, sv. Kateřiny a sv. Kříže, Při
prvém nachází se hřbitov obyvatelů města, při
druhém měšťanský špitál a při třetím křížová cesta.
Avšak řádné bohoslužby konají se v nich jenom
jednou ročně.

Ve Svatém Kříži nachází se veřejná kaple,
v níž každou neděli a svátek německobrodský kaplan
tamní a okolním obcím čte mši a vykládá evan
gelium.

Skoly. Německo-brodská normální škola jest
spravována od bosých Augustiniánů, kteří zde mají
klášter a 19 mnichů. Její řiditel a katecheta jest
stejně obratný jako neunavný P. Pankrác, který
žije jenom svému úřadu a vedle něho okolní mladé
kněze v methodě katechisace s velikým prospěchem
vyučuje. Jiný mnich tohoto kláštera P. Lukáš, který
odboru aritmetickému a geometrickému učí, jest
osvícený a ve svém školském povolání nevyrovna
telný muž. Biskup byl potěšen i povznešen, když
zde shledal, že paprskové světla rozumu i temné
zdi klášterní pronikli. (Od těchto dvou dobrých
duchovních lze si pro vychovávací ústavy nejlepší
výsledky v budoucnosti slibovati. Celá normální
škola čítá zde 200 dítek. Skola ve Svatém Kříži
jest dle staré methody a málo znamená,

Obyvatelstvo. Německý Brod 27199, mlýny,
dvory a chalupy 559, Perknov, Poděbaby, Rožňák,
Termesify, Veselice 415, Svatý Kříž, Frydenava,
Petrkov a Smolov 478, Suchá 117, Lípa a Kvě
tinov 311 katolíků. Dohromady 4739 katolíků.

Poznámky. K potřebnému zřízení lokální kaplanky
ve Svatém Kříži ve farnostiněmeckobrodskénacházejíse
důvody ve připojeném výkaza.*)

Aby se neopakoval, navrhuje biskup v celém
Čáslavském kraji potřebné rozmnožení duchovních
správců v tomto snadno přehledném výkazu. Po
něvadž předvídá, že nynější náboženský fond ke
zřízení tak četných nových obročí sotva může po
stačiti, proto rozdělil je ve tři třídy, jak po zralé
úvaze potřeb jejich zřízení za více nebo méně
nalehavé shledal. Při každé z těchto lokálních
kaplanek svědomitě poznamenal pravé příčiny jejich
větší nebo menší potřeby; místa, jež by měla býti
k nim přifařena; navrhované nebo jinak opatřitelné
prostředky, a jak by se bez nové nadace lidu
8 přefařením ku pomoci přijíti mohlo.

V Německém Brodě a v okolních vesnicích
nachází se několik set Němců, kteří sem v neděli
a ve svátcích na bohoslužby docházejí: poněvadž
se zde mimo některé marianské svátky nikdy ně
mecky nekáže, proto byli tito dobří lidé doposud
bez vydatného poučení, Biskup učinil opatření, že
jeden augustiniánský mnich musí jim každou neděli
a svátek o půl osmé hodině ráno svaté evangelium
předčítati a naň půl hodiny mravoučný výklad
činiti. A aby farníci od důležité farní mše a kázaní
nebyli zdržováni, proto také veškeré soukromé mše
v kostele klášterním v čas farních bohoslužeb za
stavil a chrám tento v tuto hodinu uzavříti rozkázal.

Ostatní zde nacházející se veřejné kaple,
v nichž některá zbožná paní, aby svou zvláštní
pobožnost konala, dávala mši čísti a přítom

*) Toho jsme ae nedopátrali.

nému při tom lidu příležitost poskytovala, že
pastýřské poučení ztratil, musí budoucně po všechny
neděle a svátky zůstati zavřené a dovoleno jest
pouze všedního dne nebo při pohřbu, jenž se
v takový všední den koná, mši tam čísti, o svátku
jména neb posvěcení však slavnostní bohoslužbu
držeti v hodinu, ve které hlavní pobožnosti ničím
nemůže býti překáženo.
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Vzorné zařízené

slatinné lázně VELIGHOVK
u Jaroměře v Čechách.

Osvědčené proti rheumatiemu, dně,
lechias, dále pro chudokrevné, skro

phulosu, nemoci ženské atd.
Léčení studenou vodou. - Elektrické

lázně dle prof. Gartnera.
DRE“ Překoapující účinkyléčiv“ M

Půvabná lesnatá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. VW.laxa = Praby.

Pošta a telegrafní stanice v budově lázeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně —

Výtečná restaurace v regit. — Ceny mírné!

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma.
=== Dvakráttýdněkoncert.—
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náčiníA
Weg" vlastní výroby -©

v hojném výběre má mnaskladě

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.

Plana a planina
wp-nová "U

z c. a k. privilních a vyznamenanýeh
továren úžasně levná jenu

Marie Benešové
PRAHA, Celetná ulice, 12. I. p.

. Založeno r. 1850. ů

Velecténému duchovenstvu
doporučujeKarel Sava

zlatník apasíř v Chrudinst
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začse-raší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se a

. zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. azníků a odporučuje se tedy k 26
koupení a opravě kalichů, monatrancí, ciborií, relikvjáři,

, nádobek na mv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditeleg,
: tácků na křest, avícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě
' tější, patenek atd. co nejvíce.
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Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

umělecký závod

Jos. dhteslicia
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen, *

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od- *
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť +

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidněve
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz- v

PXPFX+

KAMMPNÉÝX

+

PXPEXHPXÁXERPRĚX

+

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 drubu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

levná, jakost výborná,

Vyrábí již od r. 1897 výhradně

PILNÁČEK,
i:

m

E“

půl litr piva
zázvorového připravíte

jen za 5 haléřů
pomocí nových šumivých bonbonů firmy

A. MARŠNER, Kr. Vinohrady.
Věady k dostání, hlavně ve skladě Praha, Ferdi

nandova tř. 36.

Prospěšno zdraví a kapse!
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Katolický protektorát na východě.
14) U příležitosti návštěvy císaře Viléma

v Římě vysloveno bylo ve všech listech slovo:
„protektorát v Orientě,“ aniž by se slovu toma
od novinuřů, neb dokonce čtenářů novin pa
třičně rozumělo. Že to není jen abstraktní
pojem, pouhé dílo kultarní. ale že je to věc
dosahu daleko širšího, s politikou earopskou
i koloniální, se zájmy hmotnými i sociálními
souvisícího, dal na jevo císař Vilém, který jí
zajisté rozumí. Jest-li návštěva jeho u papeže
neplatila zrovna protektorátu výlučně, jistě
se oň při ní v první řadě jednalo a jeho cenu
lze udati okolností, že Vilémovi stál protek
torát za to, aby zaň i za cenu oventuelního
odmítnutí požádal.

Aby význam katolického protektorátu na
východě byl pochopen, třeba uvážiti, čím ka
tolická církev na východě je, jaký majetek
tam v rukou má, jaké kaultarní dílo koná a
Jakého sociálního vliva v Tarecku, Egyptě,
Abyssinii atd. požívá, Nejedná se tedy pouze
o něco ideálního, nýbrž o nepřehlednou řadu
katolických řádů a ústavů a jich majetek,
objekty to ponejvíce jediué svého drahu na
celém východě. Tyto morální osoby jsou drži
teli pozemků, mají soukromoprávní postavení
vůči turecké, aegyptské atd. vládě a přec jsou
jako členové katolické církve ve výminečném,
samostatném k ní poměru. V Orientě je více
než jinde církev — a to platí o každém ná
boženském vyzuání — samostatná, od státo
svobodná, stát v státě, území v území. Aby
však takovou zůstala a svou samostatnost
proti turecké vládě obhájila, je jí třeba ochrany
mocného katolického státu europského a tímto
protektorem byla až posud a formálně je i
dnes ještě — Francie. Je-li nezbytno, aby
každý cizinec v Orientě utekl se pod ochrana
toho kterého konsula, chce-li požívati právní
ochrany proti přehmatům úředního aparátu,
jíz postrádati může snad jen Europan, dlouho
v zemi usazený a sám k turecké vládě v úřed
ním poměru žijící, pak je této ochrany tím
více třeba osobám morálním, katolickým mis
siím, ústavům a řádům. A jestli jednotlivci,
pod ochranou konsula žijícímu, nesmí nikdo
šlápnouti na kuří oko, on sám pak podléhá
pouze a jedině trestní pravomoci konsula, jenž
ho při větších zločinech vydává své vládě,
v menších pak sám trestá, patrno, jak bez
pečně mohly by katolické ústavy na východě
žiti, kdyby byl francouzský kónsul vždy svou
povinnost konal a kdyby si křesťané jednotli
vých vyznání sami život neztrpčovali. Ke cti
turecké vlády třeba dodati však, že, cokoli
zlého katolíky na východě potkalo, arranžo
váno bylo jinověrci křesťany, hlavně Řeky a
turecké úřady nesly vinu jen takdalece, že
ortodoxní církvi, jejíž příslušníci jsou přímými
tureckými poddanými, nadržovaly. Že se to
státi mohlo každé chvíle, pochopí, kdo uváží,
že ortodoxní církev ze všech křesťanských je
zde panující, katolická pak ze všech nejváže
nější, jsouc zastoupena františkány, jesuity,
dominikány, milosrdnými a školními bratry,
kteří většinou všickni vysoké školy v Earopě
odbyli, vedlé řeholnic, v jichž rakou spočívá
ponejvíce výchova ženské mládeže nejen křes
fanské, ale i arabské. Vjediné koleji jesuitské
v Beirutu žije přes sto členů tohoto řádu,
kteří jsou tu učiteli na universitě, navštěvované
nejen křesťanskými, ale i tureckými jinochy;
ústav sám tvoří velký komplex budov, lépe
řečeno celou a to nejpěknější čtvrt města.
Vyučovacím jazykem je tu frančina, jako
vůbec ona je řečí úřední, konsulární a fran
couzský konsul první mezi ostatními, jemuž

mocí katolického protektorátu náleží předosydati při slavnostech a bohoslužbách a to i
př. v Egyptě, kde, jak známo, vrchní správu
země v rukou mají Angličané. V klášteřích
byla úřední řečí frančina, bez ohledu je li vět
Šina členů italská nebo francouzská, německá
nebo slovanská. Francie ovšem přispívá až
posud nejvíce na missie, ale ona z těchto svých
náboženských kolonií také nejvíce těžila, obsta

rávajíc skoro všecky nákupy pro řeholní domy
a ústavy.

Kulturní boj francouzské vlády nemohl
ovšem zůstati bez následků na smýšlení řehol
níků, v jichžočích neplatilo udělení řádu čestné
legie tomu kterému členu, jenž se pro Francii
zvlášť exponoval, jež nedovedlo zaslepiti Ša
ramantní chování konsula, jenž klášter navště
voval a 8 těmito jedinými intelligentními kra
jany v daleké cizině co nejdůvěrněji obcoval,
když takové zprávy šly z Francie! Co platila
krásná slova, úlisné pochvalné dekrety zvrhlé
francouzské vlády, když skutky byly zlé?! Ka
tolické řády v Orientě zcela přirozeně odcizo
valy se této nejkatoličtější zemi víc a více, až
konečně poslední řež v Jerusalémě, v níž
Šestnáct františkánů bylo v září 1901 téměř
ubito, o francouzském protektorátu ve skuteč
nosti rozhodla. Ač francouzský konsul p. Vitte
upřímaě se chtěl katolických řeholníků zastati,
měl ruce svázány rusko francouzskou alliancí
a kdyby nebylo Italie, snad by ani na potrestání
násilnických pravoslavných popů nedošlo.
V tomto případě převzala Itslie protektorát
a byla by jej i podržela, kdyby to v napjatém
poměru mezi italskou vládou a papežskou sto
licí vůbec bylo možným. Jak snadno mohlo tu
zasáhnouti Rakousko, jehož vladař nese již
700 let název krále jerasalémského, kdyby pro
své národnostní boje mělo na to čas, a kdyby
mělo jen trochu zájmu pro koloniální politiku.
Německo nemá na této straně též žádných
kolonií a jeho panovník troafal si lákavý prote
ktorát nad tolika ústavy a řády převzíti, po
něvadž mu ze všech evropských panovníků
bezpochyby nejlépe rozomí. Avšak nynější
hlava katolické církve nedá Francii ublížiti,
ježto dobře počítá, že nynější zastoupení ve
Francii není trvalé a že ve Francii i v bndouc
nosti je sloup papežství. A tak zůstává otázka
tato nevyřízenou; řády francouzský protektorát
neuznávají, vláda francouzská svých povinností
nekoná, jeu Řím posud rozhodné slovo nepro
mluvil, ledaby se nástupcem Leonovým stal
kardinál Rampolla, jenž není Francii nakloněv.
Kdo ví, jak se chová německá vláda k ně
meckým katolíkům, zvlášť k řádu jesuitů, ne
umůžese pro nabídnutí Vilémovo nijuk roze
hřáti, ač — jak věci stojí — od německého
císaře při jeho positivním náboženském sta
novisku a jeho energii dalo by se očekávati
nejvíce ochrany a zakročení v případě potřeby.

Němcijson obchodníci, kteří zadarmo no
pracují ani v Evropě, tím méně v Orientě a účet
za katolický protektorát zaplatila by bezpochyby
katolická cirkev. Z Německa vyšlo heslo: „Los
von Rom“, ono za ním stojí, luteránství má
v něm své hlavní slovo, jako náboženství státní
a Řím opatrně si vede, když nezapomíná la
tinského: „Timeo Danaos et dona ferentes“.
Po Francii bylo by nejpovolanějším převzíti
protektorát nad kutolickými missiemi a řády
v Orientě Rakoasko a to — oň nestojí.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 3. června.

(„Assanační panama v Prase“ čili jednou kandidát
primátorství král. hl. města Prahy se hlásí. —

Nová moda v české lyrické poesii.)

Minulou sobotu týden se -zdálo, jako by
měl býti za nynější doby „jedině možný“
pražský pan primator p. Dr. Srb na Václavském
náměstí před Schonfeldovou a spol. iosertní

města Prahy jakoby měli býti po návrších od
Vidoulí až k Ďáblicům rozvěšeni. Proč? VPraze
vychází týdenník, věnovaný otázkám veřejného
života, „Slovo“, jež vydává a píše advokát p.
Dr. Alois Rašín, jehož nejsluvnější dosavadní
originální politický čin byl ten, že chtěl se
dáti své doby promovati s baretem na hlavě
a když mu to rektor s děkanem z pochopitel
ných příčin dovoliti nechtěli, dostalo se to do

|
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novin a z mladého pana Dra Aloisa Rašína
byl hned přes noc následkem této reklamy —
vynikající populární politik a slavný muž. Zmí
néné „Slnvo“, orgán tohoto popolárního politika
a slavného muže, přineslo v ona uvedenou
sobota ve svém 23. čísle sensačně nadepsaný
článek „Assanační paoama v Praze“. Ve článku
tomto naivním a dětinským způsobem útočeno
bylo oa pražského primatora Ora Srba a
městskou rada proto, poněvadž prý obecnímu
staršímu, staviteli p. Novotnému, při prodeji
obecních pozemků v agsanaci poskytli některé
výhody. „Slovo“ se proto rozhorlovalo, jako by
se měla Praha s povrchu zemského zpropad
nouti a ihned mlavilo o — panuaměl

Jsme toho tak dalecí, jakou jsme dalecí
Australie, bráti nějakou sebe menší nespráv
nost v ochrana. Ani ve snu nám nenapadá
obhajovati pana primatora Dra. Srba a zastá
vati so snad dokonce jeho způsobů, jimiž se
tímto slzavým údolím jako třtina větrem se
klátící kymácí nebo jako zajíc z kolika stran
štvaný obratně prokličkovati se hledí; ani ve
snu nám nenapadá bráti panstvo ve pražské
městské radě zasedající pod plášť své ochrany;
ani ve snu nám nenapadá ujímati se stavitele,
obecního staršího p. Novotného, o jehož při
činlivosti jsme velice zajímavé podrobnosti
slyšeli již ze vzpomínek bývalých jeho chefů
architektů Achilla Wolfa a Jana Zeyera. Pánové
ti by si ostatně snad ani vaší obrany nepřáli.
Avšak máme se za oprávněuépromluvitiv asa
nační otázce, o níž se „Slovo“ rozhovořilo.

Podle mínění některých poměrů znalých
osob pražská obec by muohdy neměla ze své
nešťastné assanační spekulace takovou škodu,
kdyby k účeli tomu tu a tam nabyté pozemky
darmo rozdávala, jakou má, když jí tyto po
řadu let ladem leží a cena jejich běžícím
úrokem se následkem toho zdvojnásobí, tak
že obec je na konec ráda a ve prospěchu, pak-li
se jich zu každou možnou cenu zhostí a od
lidněné čtvrti města novostavbami opět oživí.
Proto poskytoutí některé výhodystavby chtivým
podnikatelům nepokládáme za stávajících po
měrů za docela žádný zločin. Naopak! V zájmu
obce a assanování některých čtvrtí dokonce leží
potřeba a natnost, aby se s poskytováním vše
imožných výhod neskrblilo. O deset let dříve
plynoucí potom obecní poplatky všecko štědře

dvě čtyři!
Pochybujeme, že by něco tak na dlani

ležícího vydavatel „Slova“ pochopiti nedovedl.
Najednou se však chytil docela lapálie, již mu
páni z radnice docela srozumitelně vysvětlili.
Kdyby p. Dr. Rašín chtěl dělati panu prima
torovi a městské radě opravdn nějaké nepří
jemoosti, kdyby je chtěl do skutečných roz
paků uváděti, kdyby chtěl platně pražské obci
sloužiti, kdyby chtěl upřímně pořádek v Praze
zaváděti, našel by k tomu při svých stycích a
čipernosti zajiste jinde vděčnější pole a účinnější
látka, než-li byla ta, kterou ve článku „Assa
nační panama v Praze“ rozvedl.

Článek ten v prvním okamžiku spůsobil
v Praze skutečně jistou sensaci, ovšem že
nikoliv svým obsahem,ale jenom svým smělým
titulem. Byl to vlastně balonek, jejž p. Dr.
Rašín vypustil nad Prahou jako reklamu své
osobě. Jednání a skutky pana Dra Rašína
zdají se nám býti mistrným výpočtem vlaste
neckým lakem natřených osobních zájinů. Tu
i tam poměrů a osob neznalí lidé dají se nimi
mýliti, ale k jádru věci a k důsledkům při
hližející prosaický muž spatří v nich ihned

pldění se po zrníčku pro volátko různ. miarvami rozehraného jejich páně autora.
Rozebravše si páně Rašínův článek „Assa

nační panama v Praze“, docházíme k násle
dovnímo závěru: Pan Dr. Rašín je mladý,
snaživý muž. Dovede počítati se zbabělosti a
omezeností jiných lidí a se svou podnikavostí.
VÍ, že u nás stane se člověk tím, co sám ze
sebe učiní. Příkladů toho má dostatek i-ve
vlastní rodině. Proto zcela moudře vytkl si
patrně pro budoucnost jisté cíle. Chce hráti
vynikající úlohu v pražské veřejnosti. Státi





se členem sboru obecních starších, městské
rady, náměstkem primatora a potom dokonce
třebas primatorem král. bi. města Praby není

ro mladého, podnikavého pražského advokáta
řádným savržiteloým nebo špatným přáním.
Když jsme ei přečtli jeho článek „Assanační

nama v Praze“, jhned se nám rozjasnilo,
ako že se pan Dr. Rašín tímto spanilým přá

ním obírá a že si oestu k jeho uskutečnění
razí. Prvním krokem ve směru tom zdá 80
nám býti jeho venkoncem nevinný článek se
sensačním titalem „Assanační panama v Praze“.
Celkem v něm nikoma neublížil, vysvětlení
skutečného stavu věcí dokonce zjedná přátelský
styk mezi ním a napadenými. Tí byli článkem
tím na něho upozorněni, že může třebas

eprnější věcí na denní pořádek uváděti.
Žádný z nich zrovna bojovným a neústaupným
hlaváčem není a proto k vůli svatému pokoji
8 pro dobro obce udělají prostě pytláka haj
ným. Máme totiž za to, že při příštích doplňo
vacích volbách do sboru obecních starších na
podzim bude p. Dr. Rašín pojat na kompro
misní kandidátní listinu. On se přiblíží k osku
tečnění svého přání, prvního stopně v jeho
cílech bude dosaženo a páni na radnici budou
míti čiperného druha, jejž nechávati v opo
sičním táboře bylo by za dnešních poměrů
neopatrností, čehož se opatrní a moudří pánové
nedopustí. Tak my na páně Rašínův útok na
panstvo na pražské radnici hospodařící pohlí
žíme. Zcela loyalně, rozamně, klidně a střízlivě.
Podzimní volby dají nám zajisté za pravdu!

Že zde o panu Dru. Rašínovi takto sym
paticky píšeme, toho příčiny jsou dvě. První,
Že v něm skutečně spatřajeme osobu, která
bude hleděti v pražských záležitostech důleži
tého postavení nabýti a že v něm vidíme
jednoho z mladistvých kandidátů pražského

rimatorství v budoucnosti. Jestli ho dosáhne,
jest ovšem otázka jiná, jejíž zodpovědění sem
nenáleží. Druhá pak příčina, proč se zde o p.
Dru Rašínovi šíříme, jest ta, če orgán jeho
„Obnově“ a pražskému jejímu dopisovateli

věnoval zbytečně obhroublou porno jižmy mu opláceti nedovedeme. Óndo nás ka
mením a my za to do něho upřímným přáním,
aby dosáhl nejpřednějších veřejných úřadů,
s nimiž přirozeně nabude také příslošné, mužné
slušnosti a sondnosti, jichž zatím doposud
ani při svém již pokročilejším věku nazbyt
nemá. .

* s

Kdo chce dnes v naší české literatuře
jako básník vyniknoati, musí dle souda roz
šafných lidí pracemi svými dovésti předstih
nonti a překonati básnická díla Svatopluka
Čecha a Jaroslava Vrchlického, anebo musí
80 snažiti pracemi svými alespoň Čestné sa
jim po bok postaviti. Bezcennější a horší ver
Šování jest za dnešních dnů literární zbyteč
ností, jejíž vědomé rozmnožování hraničí se
ztrátou zdravého rozumu a jest nepochybným
mařením času.

Avšak jako do jiných odvětví veřejného
života a povolání ženou se u nás všelijací
ochotníci, kteří obyčejně na místě prospívání
jenom škodí, tak také náš Parnas hemží 86
všelijakými poety, jejichž „opusy“ budí úžas,

FEUILLETON.
Starý Vodák.

Píše J. S—a.

Zvláštní figurka, ten starý vychrtlý švec
Vodák! Byl dobrý šedesátník. Podle jeho nosu
bys soudil, že pochází z modré krve; leč ten
karbunkul uprostřed pergamenového obličeje umí
stěný byl umělou výslednicí zcela nepřirozeného
života. Vodák si příliš často rád zavdal, Škoda té
jinak dobré duše, že si nemírným pitím tak zadávala.
Když mu umřela první žena, přivedl si do chalupy
starší dělnici bez krejcaru; počítal dobře, že už
z vděčnosti přimhouří nad néjakým jeho vyražením
oko spíš než první manželka, která se s vášní
Vodákovou do smrti nespřátelila. A druhá žena
byla opravdu trpělivá už proto, že jí Vodák nikdy
ani v opičce neubližoval.

Bylo právě pondělní poledne, když se Vodák
doklopýtal od Novotných do kupeckého krámku
Zvárova, V krámku si právě kupoval jeho kamarád
Šepl nějakou potřebu do řemesla. Vodák zdvořile
pozdravil a boukl za pult na kupce Zváru kurážně:
»Za čtyrák Čisté s rumem, ať to stojí, co chcel«
Zvára s ušklíbnutím chopil sklínku. Šepl však
přeměřivznalecky rozjařeného Vodáka, poznamenal:
»Poslouchej, Josefe, mně se zdá, že už máš dost.
Ty's seděl jistě už hezkou chvilku u Novotných,«

»Co dost?« vykrucoval se poněkud Vodák.
»Vypil jsem na nejvýš za dvanáct krejcarů; to je
tohol=

»| nepovídej,« vrtěl hlavou Šepl; »tyhle
tvé oči stojí nejmíň za dvoušesták. Kde pak bys
si je za dvanáct krejcarů tak pěkně rozsvítil, Jde

nejenom že je mohl někda napsati, ale .že
takovému švanění dostalo «še té cti, býti jako
„báseň“ vytištěnu. Zdá se, jako by u nás ve
všech směrech jevil se úpadek vkosu, jskoby
začal panovati nedostatek soudnosti a způso
bilosti rozeznávati vážnou věc od bračky.

Jaké „boty“ vydávají se u nás dnes sa
básně, toho doklad ihned níže položíme. A
„boty“ takové nebásní snad jenom jeden poeta,
ale ony se vyskytují na více stranách a scela
seriosní Časopisy popřávají jim místa. Bylo
by to skracováním přátel pokroku, kdybychom
je o nové modě, v jaké se nyní básně u nás
píší a tisknou, nezpravili.

Básně některých nynějších poetů mohou
se začíti čísti od začátku, od konce, z pro
středka, jak kdo chce. Zůstanou totiž stále
stejným jalovým tlacháním, nesmyslným ver
šováním. Proč se to píše a proč se to tiskne,
nelze si jinak vysvětliti, než-li že u nás ta
kovýto úpadek úrovně inteligence a vkusu
přišel do mody.

Abychom o výši ceny nynější mladé poesie
přátele pokroku přesvědčili, stavíme zde dva
její příklady a sice příklady takové, jež byly
během posledního měsíce ve velice vážných
časopisech otištěny a podáváme je bned čtené
od konce pozpátku t. j. tak, že v námi poda
ném jejich znění první verš jejich jest v ori
ginálním znění veršem posledním a poslední
verš v našem podání jest prvním veršem ori
ginálu. Když si laskavý čtenář přečte nejprvé
báseň tu ve převráceném jejím znění od zadu,
jak ji podáváme a potom v původním jejím
znění od začátku, který jest v našem podání
koncem, sezná, že je obá docela stejný nesmysl.

Nastůjte slachu!

Vise

Báseň Emanuela Ai. z Lešebrada.

Mrtvola přede mnon stojí (! sic).
Z prsou mých kámen se zvedá —
pusto jak v staré hrobce —
pusto je v světnici mojí,
venku je obloba šedá,
a já k vám nesměle hledím.

Slzy vám kanou po líci,
(roce k modlitbě spjaty,
k modravé kopuli nebes
obrácen pohled váš snící,
oděnou v bělostné šaty,
vidím vás, Markéto, v mlhách.

V hlavě mé snové se rojí,
na prsou kámen mi leží,
pasto jak ve staré hrobce,
pusto je v světnici mojí,
z oblohy lehonnce sněží.
Žel, svadly bělostné květy!

Zde k zajímavosti básně ještě pozname
nati dlužno, že v jedné sloce je „obloha šedá“,
ve prostřední mluví se o mlhách a ihned „o
modravé kopuli nebes“ a ve třetí uloce se
zase najednou „z obloby lehounce sněží.“
Patrně jest tato báseň výrobkem poesieaprilové.

nevidět.«

Vodák už nezapíral a vymlouval se jen:
»Víš, modrý pondělek je modrý pondělek. To já
vím, že po mně moc není. Ale pořád si myslím,
že je to taky potřeba, aby byli na světě takoví
lidé jsko já! Kdyby všichni pořád jen pracovali,
kdo by potom zahálel? To by si naposledy všecko
popracovali a na konec by neměli co dělat,« Šepl
na tyhle vývody už neodpověděl; tolik věděl, že
hlava alkoholem nasáklá se řídí vždycky zcela
zvláštní logikou,a že ta logika bývá tím neústup=
nější, čím je nesmyslnější. Když odešel, vyzunkl
Vodák červenavý obsah sklínky najednou, ušklíbl
se a vrávoral na ulici. Několik rozpuatilyých dětí
za ním pokřikovalo. Ale Vodák neodrazil uličníky
ani slovem; věděl, že by přítomná scenerie nabyla
tvářnosti ještě zábavnější na jeho vlastní škodu.
V tom se před ním skulil na zem malý košiláček.
Vodák opatrně drobné tílko hošíkovo obešel a
prohodil polohlasně: »Tak vida, tady upadl a
žádný se mu nesměje, Kdybych to byl já, řekli
by, že jsem opilý«; a dodal sám zcela rozumně:
»No — a nelbali by.«

V tom potkal tetku Pantůčkovou, která se
hned vytasila s praktickým apelem: »Víte, strejče,
dala jsem si k vám rozbité střevíce; myslila jsem,
že mi je ještě dnes podrazíte, ale Vaše řekla, že
nejste doma. A tak bych vás prosila... .«

(»To máte tak, kmotra«, zarazil Vodák rychlou
vyřídilku Pantůčkové; »dnes to nejde, jak sama
vidíte; teď se vyspím, odpoledne se půjdu napít
znovu a tak se už dnes ke kopytu nedostanu.
Ale zejtra ráno už budu v pořádku a všecko Vám
udělám. A neudělám-li, ať se Vodák nejmenuju«.
Švec dotvrdil svůj slib silným bouchnutím ruky
do prsou. Vyznání Vodákovo bylo příliš upřímné

„Bláhová improvisace.
Báseň Gustava R. Opočenského,

Zítra vzplane nebe novým třpytem hvězd,
sítra zazpívá snad nová vášeň v hrudi!
Zkvete ještě zas, co může dosud kvést?
Snad se ještě touha v srdci našem vzbudí“

Snad se zítra znovu štěstím sasmějí
oči, které dnes se ještě rosou chvějí?
Až zas půjdem tiše etarou alejí,
nemusíme ještě plakat beznadějí?

Nemusíme dnes snad ještě zemříti?
Snad i naše srdce daň svou lásce splatí,
snad se ještě oči štěstím zatřpytí,
snad se ještě touha v mladou duši vrátí —

Ukázky tyto postačí, aby bylo zřejmo,
že jest také v naší krásné literatuře potřeba

koštěte a vem ejčení, když podaným zde verŠovaným plácáním dává se u nás předními
časopisy punc — básní, jež zasluhují, aby
byly vytištěny a po národě jsko perly a květ
jeho poesie šířeny a pro budoucnost jako míl
níky literárního pokroku, poetíckého vkusu,
umění a krásné formy zachovány.

Jsme toho mínění, že by páni redaktoři,
kteří takovéto básně vážně otiskují a tím
tládež k hloupéma veršování svádějí a vkus
čtenářstva urážejí a kazí, měli býti nuceni
takovýmto křápačkánm za trest a za pokutu
učiti se nazpamět!

Obrana.
Takanice © Husa. Blíží se 6. červenou

a tím opět vzácná příležitost se naskytá pro
četné politické strany v Čechách, aby svou
vnitřní slabost posílily paběrkováním v silné
opposici Husově proti autoritě. Ježto však
Hosovo radikalní stanovisko stalo se všem
stranám zlatodolem ku vykořisťování, vznikají
mezi nimi sváry při dělení kořisti. Každá
strana chce ei Husa výlačně osobiti pro sebe
a proto obviňoje drubé z neupřímnosti. Tak
n. př. hořekojí realisté, kterým dosud Hus
poskytoval nejvydatnější etiketu vlasteneckých
snah, nad letošním oslavováním Husa. Kámen
ku pomníku Husově cbce položiti mladočeská
strana a tím se má Hus vymauiti ze zajetí
realistů. Ba docela i klerikálové chtějí se
přihlásiti k historickému Husu a pověděti
světu, že náboženské credo Husovo jest 999,
katolické a pouze 19, protestantské! Pišef
Čas vč. 143: „Husův týden se blíží a konají se
k něma již přípravy. Zdánlivá velikosta zdán
livý vzrůst těchto oslav roku 1903 nesmí upřím
né lidi mýlit. Nám zdá se, že nepřitel člověk,
vida utěšený rozmach slavností roku loňského,
pospíšil si, aby je zkazil. Co se letos chystá,
připadá nám jako reakce proti Husovým osla
vám. Lidé zpátečničtí, bojácní a při tom chytří
poznali, že útočením na Husa a jeho týden jen
sesilují a zavlažojí nové hnutí; proto se oslav
Husových chopili sami a provedou je před
oslněnými zraky lida, abyse znich stal paskvil.
Provolání k „Lido českoslovanskému“ — uve
řejněné v Nár. Listech ve svátek Jana Nep.,————————2]
a přesvědčivé a slib tak dokonalý, že tetka odchá
zela s plným uspokojením. '

»Už domů pantálo? Pozdrav vás Pán Bůba,
zahovořil někdo Vodákovi za zády, když už měl
do chalupy jen několik kroků. Stařec se ohlédl a
spatřil svého zeté, malého krejčíka, který v prak
tickém luštění otázky alkoholové šel věrně stopou
svého tchána.

»Tak to jsi ty, Josefe; dobře, že tě vidím.
Musím tě napomenout, abys nevyváděl hlouposti.
Předevčírem si mně Nána tuze naříkala, že to
s tebou takble nevydrží, Pět capartů máš a přece
sedíš víc u skleničky než u mašiny. A jak ta
bolka jen slovem o tvé bříchy zavadí, už piješ
na zlost! Milý zetíčku, to já jsem zkusil od ne
božky víc a přece jsem to všecko snesl trpělivě,
Pamatuj, že nad Nánu není; ona je sic bubatá,
je zlostná, ale dobrá, dobrá l« Poslední slovo
houkl vysokým diškantem, vztýčiv při tom ukazovák
vysoko nad hlavu. Vydechl si a končil své otcovské
nepumenutí: »Že piju sám, na to se dovat nesmíš,
Brachu milá, mně se rovnat nemůžeš. U mně je
to jináč. Já mám chalupu a starám se jen o sebo;
včera jsem propil padesát krejcarů a dnes to udě
lám zas. Pro mě platí jiné paragrafy; já nejsem
v podruží jako ty a remusím se starat o takové
malé děti. Na mou chalupu neštudýruj; ta je pro
mě, a zbude-li něco, musím to nechat své steré,
Kdopak jí chudince potom co dá?« Vodákovi
se ku konci třásl blas pohnutím; byl sám s sebou

zetíčkovi,
Zetíček se však jen šklebil a tchána beze slova
upustil.

Vodák se dopotácel k brance, jež vedla do
podsíňky jeho chaty. Pokoušel se kurážným krokem
postaviti nohu na výstupek a zmocniti se rukou
petlice. Ale selhala ruka i noha. +Co pak ale —a,
zamumlal netrpělivě a opakoval útok zaovu; ale



bylo první věcí, která působila nepříjemně. I
m,jakýmbezcitnýma páchnoucímbombestem

bylo vopsánu, i tím, že za důvod knotění Husa
se udává, aby Husovi sjednáno bylo zadosti
ečinění za potupný výrok Schwarzenbergův o
Husitech, i tím že provolání podepsali mužové
všelijak oa slovo vzatí, na př. pan Edv. Žďár
ský, starosta žižkovský, pau Březnoveký, jenž
na své zvolení klerikálům dal revers atd. —
Se strany velmi rozvětvené korporace, která
má svoje generální velitelství v Praze (dr Pod

lipný a soudruzi), vydán prý důvěrný pokro,aby se členové korporace té vyhýbali při Hu
sových oslavách otázce náboženské, Tiché do
rozumění podle všeho panuje mezi všemi,
kdož by rádi Husovo jméno v národě českém

utloukli. Tašímeněcoo tomKobe Obnovy,jejíž dopisovatel dr. Váci. Řezníčekrozvinul
klerikálům plán a rozdal pokyny, j-k se mají
chovat ke slavnosti základního kamene Hasova
pomníku 5. července.“

Strach a nic jiného než strach, že přijdou
realisté o Hosa, čiší z citovaného článku
„Časn“. Realisté jako prozíraví politikové
dobře chápoo, že Štvanice husitské u nás
naprosto ©přestanou, jakmile duchovenstvo
ukáže, že se pranic nerozčiluje nad těmito
demonstracemi, které platí povětšině —žijí
cím osobám u mají pouze nátěr | husit
ský. Katolický klerus jiš nesčíslněkráte pro
jevil protest proti oslavám Husovým a proto
nezadá pranic svému přesvědčení,jestliže bude

ignorovati bombastické slavnosti Aň položenízakladního kamene ku pomosku Hasovu. Ka
mený pomník církvi neublíží, jestliže ducho
venstvo bude pečovati o vzkříšení obživujícího
ducha v pravdě církevního ve vrstvácn lidových.
Také náš dopis z Prahy, vybízející ku passivoímu
stanovisku při nastávajících politických demon
stracích v den 6. července, nezrazoval stano
visko pravověrnosti, nýbrž odporučoval taktic
kou opatrnost. Kdo umí dobře číst a sleduje
poměry, porozaměl jistě našemu dopisu. Těžko
chápaví se ovšem rozčilovali, ale jistě zbytečně.
V Římě stojí již léta pomník Giordana Bruna
a přece nebudou vaši horlivcí pochybovati o
pravověrném stanovisku katolických tamních
kruhů.

My nevážeme existenci katolického nábo
ženství v Čechách na Husův pomník v Praze,
ježto z různých českých měst známe to faktam,
že pomníky tyto neznamenají pranic jiného
nežli pošetilost toho kterého komitétu, jenž je
budoval. Širší vrstvy jsoa ku pomníkům těm
zcela lhostejné a jenom tehdá se o ně zajímají,
když se rozkřikne, že jim chce někdo zbyteč
nost tuto vzíti. Nechtěli jsme dělati ani praž
skéma pomníku škodlivou reklamu. proto jsme
zaujali taktické stanovisko, které výbor tiskové
ligy družstva „Vlasti“ vykořistaje Čistě obchod
ním spůsobem. Doufáme, že v taktickém po
stapu máme úplnou volnost « proto nebode
nás to pranic mrzeti, když tisková liga papí
rovým útokem znemožní položení základního
kamene. Dosud se osvědčovala naše taktika
v různých již událostech lépe nežli taktika
družstva „Vlasti“, proto se prozatím přidržíme
svého stanoviska.

Farisefství. Náš časopis se nesnažil
nijuk jubilea Tomkovastrannicky využitkovati,om-————ě————————
ani noba sni ruka náležitě neposlechly. To už
bylo přece mrzuté, tím mrzutější, že se kolem
něho stavělu celá hromádka škodolibých capartů.

Ještě štěstí, že právé zaklepa.y trepky Vodá
kovy ženy, která zápas o branku příznivé rozhodla.
Odvádějíc starce opatrně do světnice, zahovořila
poloblasné: »Ty se's sstavile, viď; a hodně se's
stavil, Vidíš, vidíš, jak si sám škodíš.« Vodákovi
klesla plechatá hlava ještě níž; styděl se, do opravdy
se dnes styděl,

Zablábolil jen tak nesměle na omluvu:
sKdybych byl nepil ještě skleničku u Zváry, mohl
jsem být chlapík«.

„To ty vždycky říkáš, že ti škodí jen ta
poslední —. Sední si, zuju ti boty, abys si
mobil lehnout.«

Než Vodák usnul, ozvalo se v něm na chvíli
silně svědomí; vzpomněl si, jak se žena dře za
dva, aby chalupu s kouskem pole zachovala, jak
mu dělá i při té jeho chybě pomyšlení a před
lidmi ho zastává, Ale již začal s přerývaným
chrapotem spát.

U kamen na chvíli usedla kostnatá Vodá
ková. Nevšímals si, že obeň uhasl a oběd na
plotně stydne. Slza se jí perlila na zbrázděné
tváři; nebyla to slza vynucená zlostí, ale trpkou
lítostí nad ubohým starcem, který svou chybu
málo omlouval, ale také neodkládal. Ta malá
chslupa by se stale pro oba rájem, kdyby té
kořalky nebylo. Oddá-li se jí člověk jednou, pak
již je ztracen...

Vodák spal celé tři hodiny; když se oblekl,
ani se jídla nedotekl; nemá prý na jídlo chuti.
Chvilku bojoval, sedl k dílu, ale už za půl ho
dinky se zdvihl; musí prý si něčím silnějším na
pravit chuť.
8

ač to mohl učiniti daleko spíš než listy pokro
kářské. V obou referátech jubileu věnovaných
vyhnuli jeme se úmyslně všemu, co by evor
nosti při oslavě našeho velikého dějepisce bylo
na závadu. Není potřebí široce dokazovati, že
jest Tomek jak v zásadách tak v praksi upřím
ným katolíkem; to ví každý, kdo jeho život
a spisy zná. Ale pokrokářský tisk mermomocí
chce z jubilea Tomkova vykřesati aspoň jiskra
ba pobanucírkve. „Osvěta lidu“ již dvakráte
jízlivě předhazuje Tomkovo mínění o sv. Janu
Nepomuckém. O jiného se při tom ovšem opí
rati nemůže než o poznámku pod čarou v IIL
díle Dějepisu Prahy na str. 375. Tu se tážeme,
zda onou osmiřádkovou pozoámkou Tomek
raví, že sv. Jan Nepom. vůbec neexistoval.

omkovi ani nenapad popírati dogma katolické církve o sv. Janovi Nep.,jak již ze samé
poznámky vysvítá. A že není nepřítelem tohoto
světce, víme i ze soukromé rozmlavy, kterou
Tomek měl o sv. Janu se svým přítelem a
spolupracovníkem vldp. Kaněrou v Polici.Ale
když už „Osvěta“ vší mocí chce znenžiti Tomka
proti církvi, uvedeme něco, kde mloví tento
dějepisec o mnoho zřetelněji a co by „Osvěta“
nikdy svým čtenářům nepověděla. V Mosej
níku z roku 1854 totiž Tomek dí: „Nepřed.
cházelat Husa v Čechách, tak jako Luthera
v Němcích, žádná doba dochorní temnosti,
nýbrž doba plná skvělých důkazů pokročilého
života duchovního. Hus opustil cestu, po níž
8e posavad kráčelo ku předu k nenabyté škodě
naší. Hloubání o náboženství nevedlo, jak on
se domníval, k opravě společnosti církevní
ani k lepšímu vzdělání mravnéma, nýbrž jen
k rozpuštění svazků církevních a ke zlehčení
náboženství; čehož následek byla značná zástava
v utěšeném pokroku duchovním, jejž spatřu
jeme vřed tím. Rozšíření lutheránství, jemuž
husitismus připravil půdu, přivedlo pak zmatky
na nejvyšší stupeň. Ve druhé polovici 16. sto
letí spatřajeme, co výsledek toho, Čechy jak
dalece nebyly katolické, zbaveny skoro všeho
církevního pořádku; kněžstvo latheránské,
sproštěno vší kázuě, spustlejší ve mravích a
také méně vzdělané, než bylo kněžstvo to,

prot kterému Hus pozdvihoval svého hlasu;id zanedbaný, ovšem ale napločný pověrečným
záštím proti staré církvi; šlechtu zhýralou
jak nikdy před tím. —

V politickém ohledu rozbořilo Husitství
naši starou státní společnost, která se pod
ntatně zakládala na silné moci královské, ač
koli obmezené stavy zemskými. Hositská
válka vyvrátila moc královskou a rozmnožila
moc šlechty přes příliš; jistá rovnováha mezi
mocmi státními, na níž spočíval doposad zá
konný pořádek, byla tím zrušena; pročež na
cházela se země od té doby s jistými přestáv
kami brzy více brzy méně ve stavu anar
chickém“. Po válce třicetileté „vítězství mo
narchie vedlo k moudřejší a spořádanější
správě státní v mocnářství rakouském; vítěz
ství pak katolická církve navrátiln národu
našemu pravou zbožnost, pevnější základ“
mravnosti, tudíž spůsobilost ku pokračování
ve vzdělání svém dachovoím na cestách, po
kterých za starodávna kráčel zdařile.

Národní literatura měla by hledět spůsobiti
smíření s časem oním ve vědomí národu, aby ná
rodnost naše snovu probusená k šivotu, Des všeli
kého rospakování opírajíc se o katolickou církev
a 0 pravé sáklady moci a jednoly našeho mocnář
ství, jakošlo jedinou pravou cestou, vědy sdárněji
prospívala.“ (Str. %42—4).

Tato slova nejsou pouhou poznámkou
mimochodem pronesenou; jest to statečný po
sudek husitství a latherství vůbec, který se dá
opříti důvody tisícerými. Jestliže chce tedy
„Osvěta“ někoho vybízeti, aby se z Tomka
poučil, nechť se obrátí předem ku svým, věrným,
pro které nikoli jedna poznámka ale většina
práce Tomkovy vůbec posad byla marnou. Až
budou přívrženci „Osvěty“, kteří také Tomka
oslavovali, ve duech Husových statně do církve
bušit, bude to buďto veliká nedůslednost anebo
— a to epíše neznalost Tomkova díla. Užívati
Tomka k boji proti církvi a soustavně zaml
čovati jeho celkové úsudky o nejdůležitějších
proudech v našich dějirách jest farisejstvím.

Politický přehled,
Po svatodušních prázdninách sejde se dnes

poslanecká sněmovna ve Vídni ku práci. V krus
zích poslanců mladočeských pokládá se situace
za velice kritickou. Prohlašuje se, že poslanci
čeští nedají se žádnými hrozbami odstrašit od
svého úmyslu zahájit obstrukci proti zatímnému
rozpočtu i proti rakousko-uhberskému vyrovnání,
Mimo to chystá prý se také akce, aby utvořen
byl společný klub všech českých poslanců na říšské
radé. V novém klubu byla by v otázkách hospo
dářských, náboženských a církevních členům vy
hražene volnost hlasování, za to ale v otázkách
taktických, národních, jazykových, autonomistických

a politických byli by všichni členové povinní jednati
dle usnesení klubovního. Od skutku asi ještě
daleko. —

Ministr vyučování vyznal, že se vyjednává,
aby už nyní zřízena byla v Terstu vlašská práv
nická fakulta a smíšená fakulta pro vědy a litera
turu. Vida, 600.000 Vlachů hned se vyhoví, ale
Sestimilionový národ na druhou universitu musí
pokorně čekat dále. —

O svátcích svatodušních pořádán byl ve Lvově
polský národní sjezd, na němž příjaty zvlášť ná
vrhy: utvoření národní organisace, zřízení polské
korespondenční kenceláře, reorganisace veškerého
školství a zavedení polské úřední řeči při státních
úřadech. —

České novinářstvo uveřejnilo v neděli projev
o událostech v Charvatsku, jímž zastává se práv
lidu charvatského, Projev tento podepsali zástupci
tisku všech stran. —

V oba svatodušní svátky bylo město Záhřeb
zase jevištěm | bouřlivých demonstrací. Zvlášť
v pondělí vyrukovala celá posádka záhřebská i
s děly, aby zabráněno bylo všem násilnostem. Na
štěstí však ku krveprolití nedošlo. — Maďaři obvi
nili Charvatské duchovenstvo, zejména arcibi
skupa Posiloviče a biskupy Strossmayera a Stadlera,
že jsou nepřímými podněcovateli nynějších nepo
kojů. Ale arcibiskup u papežské stolice vyvrátil
výtky uherské vlády,

V Petrohradě 29. května zahájeny slavnosti
na oslavu z00letého jubilea založení Petrohradu.

Turecko přece provádí v Macedonii opravy.
Někteří náčelníci albanští zase prý se stavějí na
odpor. V kruzích vojenských v Cařihradě jest
všeobecné přesvědčení, že co nejdříve dojde k válce
mezi Tureckem a Bulharskem. Turečtí politikové
považují válku za jediný prostředek k vyváznutí
z nynější situace. Bulharská pak vláda snaží se,
aby pohnula mocnosti k zakročení proti hromad=
nému zatýkání Bulharů v Macedonii.

Zprávy místní a z kraje,
GOleté jubilemem svéhokněžstvíoslavajíletos

dne 25. července: Vys. důstojný pán Monsignore Fr.
Xav. Hampl, kano-ník Senior v Hradci Kr., papežský
praelát atd.; vys. důst. pán Moneignore Antonín Su
cbánek, papež. praelát. rektor bisk. seminářev Hradci
Král. atd.; vldp. Jan Císař, farář Kališťský, na odpač.
v Zahrádce; vdp. Frant. Ebrenberger, kněz na odpoč.
v Kouřimi; vdp. Fr. Rašín, farář ve Veliši; vdp. Jos.
Vondráček, farář Karlsbrannský, na odpoč. na Král.
Vinohradech. 55té jubileum oslavují: vdp. Fr. Kvěch,
farář ve Svinčanech, 15. července; vdp. Frant. Leder,
farář Vel.-Zdobnický, na odp v Kačerově, dne 15.
Července.

Ze schůze městského zastupitelstva.
dne 27. května P. prof. Ctibor přednesl zpráva revise
ního odbora o rozpočtu za rok 1902. — Zpráva od
bora zastavárenského za r. 190%,přednesené p. lékár
níkem Habáčkem, schválena a usneseno, aby v roce
1903 přibráni dva revisoři a úředníkům zvýšen plat
o 20%, od 1. ledna 1903. — Přijat návrh p. St. Čer
veného na výměnu pecí a rozšíření chladicího a čis
tícího zařízení v plynárně Aana financování tobo
nákladu zápůjčkou 30.000 K. — Katechetou na
měšťanské škole zvolen vlp. Fr. Jakl. Učitelem II. tř.
na obecné škole chlapecké p. V. Němec. — Přijat
návrh městeké rady, aby nové budovy o z neb více
poschodích zůstaly ve stavu neomítnutém po 3 měsíce
a budovy nižší po 2 měe.; malta při kollaudaci smí
obsahovati nanejvýše 20, vody. — Nadace Aleše pro
tivy zadána J. Pažoutovi, staduj. na zdejším c. k.
gymnasiu. — Porce špitáleká udělena obuvníka J.
Košťálovi a Em. Cápalové. — Na rozšíření chodníku
usneseno koapiti pozemek ve výměře 26 Čtver. metrů
od pí. A. Venclové při jejím domě č. 236. v Jiříkově
třídé — Usneseno, aby na stavba královéhradeckého
pavilonu na výstavě hořické povolena subvence 1000
K. — Na úprava labské kotliny povolen náklad až
do 1600 K. — Nový vypovídací a stěhovací řád platí
od 31. května t. r.

Z Průmyslového musea v Hradei
Králevé. Snížením příspěvku přispívajícíchčlenů
musea s 25 K na 2 K ročně získáno nových 72 členů
ze všech těměř tříd obecenstva; i ze stavu řemesinic
kého se přihlásili někteří. Členové muses dostávají
veškeré publikace musejní zdarma a při používání
knihovny isbírek musejních mají značné výhody. Při
hlášky přijímá ředitel musea p. Lad. Haněl a tajem
ník mus. p. Oebm v hodinách vybražených návštěvě
průmyslové čítárny v úterý, ve středu a v pátek.

Záložna v Hradei Králové. Výkazza
měsíc květen 1903. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,478.664-14, stav. půjček | počátkem | měsíce
K 1,206.631-14, vloženo během měsíce K 92.860'45,
půjčeno K 663.343'60, vybráno K 89.429-29, splaceno
K 45.407-28, stav koncem měsíce K 1,481.986-30, stav
koncem měsíce K 1,227 56746. Počet účtů 4.307,
reservní fondy K 112.83706, závodní podíly K 68.777 89,
pokladní obrat K 369.567-24,

Z pokrač.školy kupecké v Hradel
Králové. Závěr školního roku na zdejší pokračo
vací škole knpecké proveden dne 38. května obvyklým
způsobem. Žáci sešli se o 2, hodině odpolení v aule
obchodní akademie, kdež a přítomnosti zástnpců
obchodního gremia a členů sboru učitelského k nim
promlavil mietopředseda karatoria obchodní akademie
p. A Komárek. Ředitel školy sdělil pak běžné zprávy
školní a vzpomenal těch, kteří škola vydržují a ji
podporají. Na to rozdána žákům vysvědčení a výkazy
s. rozděleny odměny. Letos poprvé uděleny mimo
knižní odměny třem ačňům starobní pojistky u zem



skéko pojišťovacího fondu císaře Františka Josefa.
Výstava písemných pracížákovskýchpotrvala od£do
6 hodin odpoledne. Početzapsaných uúčňů byl 30, do
konce roku zbylo jich 31. Dle odborů obchodních byli
z obchodů kolonialních 3, se stfižných 18, z galan
terních 2, s obchodů s drogami 3, £ obchodů košných
4, z knihkupectví 2, z obchodů železářských 4. Dle
předběžného vzdělání byly na škole mimo absolventy
prvé a drubé třídy škol středních a škol měšťanských
ze třetí a čtvrté třídy školy střední 3, ze třetí třídy
školy měštanské F, ze škol odborných 2. Vyačovalo
se ve 8 třídách po 6 hodinách týdně, v bodinách
denních. Prospěch byl u 7 učňů velni dobrý, u 13
dobrý, u 9 dostatečný, u 2 nedostatečný. Počet veške
rých nezameškaných hodin byl 840, zameškaných
neomlavených bylo 13, 60/,, zameškaných omluvených
2, 4%. Nejpilněji navštěvovali školu učňové pp. chefů:
J. V. Dvořáčka, F. Řezáče, J. Uhra, Bergera a Manka
a V. Boučka. Škola má subvence země, obchodní
komory v Liberci, okresu, města, upořitelny v Hradci
Králové a státu, kterážto se poskytaje úhbroně
e obchodní akademií,

Ze Vě+odborovéhosdružení křesí.
dělnietva. Schůzeužšího výboru 30.květnav Hradci
Králové. Přítomní: Urban, Pochmon, Jenšovský, Labua,
Luštinec, Andrlík a Polák. Podpory nemoc. uděleny:
Vokolkovi z Hlinska (7 dmí katar. plic) 8 K, Kutilovi
z Choltic (7 dní katar. průdušek) 8 K, Benešori z Ná
choda (katar. střevní) 6-3 K, Jindráčkovi z Kutné
Hory (7 dní tyfus) 8 K, Justové z Úpice (11 dní rhou
matis) 12 56, Šmídové ze Sušice (7 duí katar průdušek
s K, Frůhanfovi z Mýta (7 dní hnisavý zánět) 6 K,
— V nezaměstnanosti: Petříkové z Bělovse za 14 dní
8 K, Horákovi z Dobrošova za 14 dní 4 K. — Přijatí
členové: Nežadal II, Fajgl II, z Hradce Král., Jeba J.
JI[. Sušice.

Panorama místního odboru Náred.
Jednoty Severočeské bude již příští týden
v budově bývalého kláštera za kostelem ev. Dacha
otevřena. Obecenstvo naše uzří skvostné obrazy z Pa
říže: památné budovy, nádherné zahrady, vnitřky
kostelů, ulice i náměstí, vedle toho řada obrazů z
poslední světové výstavy z r. 1900. Vstupné za osobu
20 bal., studenti a vojsko od dikovatele dolů 10 hal.
Panorama bude otevřena ve všední dny od 3. do 8.
hod. odpoledne, v neděli a ve svátky od 8. do 13. h.
dopol. a od 2. do 6. hod. odpoledne. Obrázky měněny
budou jednou za týden. Nadějeme se, že obecenstvo
naše hojnou účastí podporovati bude nákladný podnik
zdejšího odboru, který čistý výnos panoramy odevzdá
účelům Národní Jednoty Severočeské. Panorama po
skytne ušlechtilou zíbavu a bojnost poučení, stavíc
celý uvět, divy přírody i lidská díla v krásných obra
zích před oko pozorovatele. Pro hromadné návštěvy
škol budou ustanoveny zvláštní ceny. Určitá doba
otevření panoramy oznámena bude plakéty.

Z Nov. Hradce Králové. Vestředudne
3. t. m. o 1. hodině odpol. snesla se nad městysem
naším velká bouře spojená s lijákem, průtrži mračen
se podobajícím a krupobitím. Kroupy padaly veliké
a způsobily značnou škodu. — Blesk ajel do hrušky
p. Josefa, krejčího.

Péče o mravnost. Čestuřádnéhoa k tomu
ještě chudobného děvčete jest nad všeliké bohatetví,
jež by nedalo za nic na světě. Ale někteří představení
o ceně cti mají pramalého pojmu. Vjisté osadě blízko
Hradce provádí jeden úředník útoky na čest dívek
pod jeho dozurem chléb ai vydělávajících. Slabé dívky
odolali sice dosud svůdným lákadlům na oko inteli
gentního pána, ale budou li se opakovati, zakročí se
proti evůdníka jinak ,

Výstava českého severovýchodn
v Hořicích 1903. Závodnípředstavenídivadel
ních jednot ochotnických českého severovýchodu, uli
bují dle dosavadních disposic poskytnonti milovníkům
českého dramatu vzácný požitek umělecký. X závodění
přihlásilo se 9 vynikajících jednot, mezi nimi i spol.
divad. ochot. „Klicpera“ z Králové Hradce. — Sjezd
pěstitelů králíků, pořádaný „Ústřední Jednotou Česko
slovanských králíkářů“, konati ee bude v době výstavy
králíků dne 15. a 16. srpna. — Výstava drůbeže,
holubů, aguarií, terrarií atd. uspořádána bude vo
dnech 22.—24. srpna. Přihlašovací listy zasýlá a při
jímá přihlášky výstavní kancelář. — Den Králové
hradecka ustanoven byl na 2. arpen, den Nechanicka
na 9. srpen. Uwněnía školství vyplní celou novou
školní budovu na výstavišti, obsahující 20 místností.

Z Chrudimě. Prabnízdokosůchradimských
ořádá ve své avrchované moadrosti velký vojenský
oncert ve prospěchsirotčince v neděli dne 7. června

1903odpůldnev městskémútalnémparkuv Chradimi.
Koncertovati bude kapela c. k. pěš. pluku č. 42.

V Právu lidu jsou prý pranýřovánínějakým
hlasatelem socialistické avobody Kyšperecké pp. Kroul
a Petřík za to, že se činně účastnili při přenášení
Velebné Svátosti z kaple sv. Jana Nep. na Kopečku
do farního kostela jakožto členové obecního výboru.
To prý 8e nesrovnává 8 jejich ctí, aby ctitelé Husovi
brali účastenství na církevním průvodu. —Je ten socin
lietický rozum přec jen krátký! Ač nemáme příčiny
bráti ony pány v ochranu, přece to hájit muefme, že,
jsou-li opravdovými ctiteli Husa celého, tedy i ee
stanoviska náboženského, pak se to docela srovná
valo 8 jejich ctí i přesvědčením, že se nestyděli
veřejně vyznat skutkem, čemu pravověrně učil a skutky
vyznával nešťastný Mistr Jan Hus. Z článku svobody
milovného soudruha kouká jen čertovo kopejtko, zo
stadit a od projevů náboženských odvracet slušné a
pro blaho lidu zasloužilé občany. Soudrazi — buď
práci čest! — Pánové ti k Vám budoucně přijdou
poprosit o dovolení, ano?|

Ze Želiva. V pondělí avatodušní dne 3.

jinochů a mužů rolnickou schůzi v hostinci na Ko
candě. Zvěst, že za řečníky pozvání jsou známí a
nadšení pracovníci v ruchu křesťansko sociálním pp.
Váci. Myslivec a Frant. Šafránek, přivábila veliké
množství rolníků z blízka i zdálí. Z Pelhřimova do
stavila se četná deputace katolické Jednoty s vp. P.
Paulusem v čele a také mnoho jiných cizích hostí,

nálešejících kjiným stavům, brale účastenství na této
rolnické echůzi. Ročníkysrdečně uvítal a schůzi sa

hájil místopředsedaJednotyk Frant. Hrobský, rolníkvŽelivě. rvní řečník p. Frant. Šafránek, redaktor
„Selského lista“ a rolník v Dolním Městě, promlavíl
„0 cenách obilních“. Od srdce promešenářeč toboto
řečníka rolníka, jenš sám zkouší ne sobě všechny ty
strasti stavu rolnického a jenž pro hmotné i dachovní
povznošení rolnictva pracuje s opravdovou horlivostí,
nalezla sajisté také vděčného a erdečného přijetí
všech a odměněna hlučným potleskem od poslachačů,
kteří též tím živý souhlas vyjádřili, aby odstraněno
bylo zákonem neblahé zprostředkování prodeje obilí
rolníka třetí rakou, která ceny obilí dle své libovůle
řídí a určoje. — Drahý řečník p. Václav Myslivec,
redaktor z Prahy, pojednal„o otázce rolnické,“ Mlu
vi) skoro úplné dvě hodiny. Zeaíniv se o dřívější
neblabé a svobody lidské nedůstojné robotě, ukázel
na nynější mnobem více ještě potupnější porobu stava
roloiekého, který vhodně přirovnal beránku, jenž do
sábnuv svobody puštěn byl na louku, ale s ním spolu
puštění byli i vlci, kteří ovšem beránka noušetřili.
Statistickými číslicemi ukázal, jak stoupá sadlnženost
živností rolnických, z nichž v Rakouska průměrně
jedna v každou hodinu přichází na buben, což též
za následek má, še i pevná půda, která jest základem
i národní existence, pod námi mizí, jelikož statky
selské většinou do rakou nepřátel našeho národa se
dostávají. Také neblahý rach vystěhovalecký do Ame
riky, který ae následkem bídy stavu rolnického vzmáhá,
nemá zůstati bez povšimnutí. Řečník však nejen uká
zal ua bolavé stránky stava zemědělců, ale takó na
balsam, jímž „ten mezi lotry upadlý“ může se zbojiti
a ozdravěti. Doufati v Boha dobré jest, ale nesmíme
opovážlivě na pomoc Boží se spoléhat tam, kde sí
sami s pomocí Boží pomoci můžeme. Rolníci mael se
zdrožovati, svépomocí, zakládáním Raiffeisenových
záložen z rakou lichvářů a nepřátel svých se vypro
etiti; šivot rodinný a vychování dítek musí av. víra
pronikati, náboženství má býti pro všechny a jim
říditi se mají nejen ti dole, ale i ti nahoře. Mnohými
příklady osvětlil, že opravdoví učenci byli a jsou též
věřícími a upřímnými křesťany. Neutuchajícf potlesk
byl řečníka odměnou. — Další činnosti „Zdař Bůb I“

Ze Zbraulavie. Krásnouslavnost přinesly
nám letošní Letnice. Bylať před časem darována na
šemu chrámu Páně soška milostného Jesulátka s Prahy
— a některé zbožné osoby postaraly se o to, aby
sbírkou pořízen byl nový oltářík pro Ježíška. K ovátkům
bylo vše připraveno a v neděli odpoledne 0-3. hodině
odpolední bylo slavnostní požehnání oltáře a umístění
sošky Ježíška, jakož i sošky Panny Marie, dárek to
taktéž příležitostný — na témž oltáři. Pěknou řeč
při tom promlovil náš vldp. děkan Fr, Illem o znika
úcty Milostného Ježíška — vybídnul osadníky kua
častému navětěvování oltáře s tou však výhradou,
aby pro obraz 8e nezapomnělo na P. Ježíše živého
v nejev. Svátosti s námi dlícího. Po té byl průvod—
velikolepý — jaký jen o misiích před 3 roky rovný
sobě nalezi. Školní mládež pod dozorem ct. sbora
učitelského, ul. spolek veteránský, hasičský a živno
ntenský a hudbou, množství malých družiček, a nichž
6 a6 neslo sošky, al. městská rada a věřících dlouhý
průvodz osady i okolí. Nebe ukázalo sebýti milo
stivým, ač brosil déšť a bouřka každou chvíli. Po
návratů do chrámo byl krásný proslov dvou družiček
a pobožnost k Ježíšku a po té za zpěva rozdány
družičkám růženečky a obrázky. Slavnost skončena
požehnáním. Každý zajisté s apokojením odcházel.
Zaplat Pán Bůb všem, kteří nám slavnost tu připravili |

Pohřeb vdp. faráře Josefa Barvíře.
Zpráva o úmrtí p. far. Barvíře překvapila všecky jeho
známé velice. Ničeho neslyšeli jsme o vážnější chorobě.
Zemřelý sice trpěl srdeční vadou následkem klonbo
vého rbeumatismu, jehož zárodky zesnulý přinesl ai
již z horlivého svého působení v Nížkově, že by však
ve věka 6: roků sklácen byl do brobu, to náe bolestně
překvapilo. V posledním týdnu svého života cítě těles
nou nevolnost, proti radě lékařské přece nepřerošil
zúplna obvyklé své povinnosti kněžské. Pouze 22.
května přijal při pohřbu ochotnou výpomoc dp.
kvardiána kapucínů z Chrudimě P. Matěje Schreibra,
jemaž v týž den sv. zpověď vykonal, v neděli pak
24. t. m. slačbami Božími vypomobl vldp. dókan
Brool z Heřm. Městce. Pan farář ani neulehl v nemoci.
Vpondělí 25.t.m. stižen záchvatem srdečním ránov5'/,
hod. klesl ve svém pokoji k zemi a krátce na to
skona!. Ve čtvrtek dne 28. t. m. pochovali jeme tělo
jeho na hřbitově při chrámu Morašickém. — Pohřbů
s větší nádherou easlávou konaných viděli jsme více,
hlavně u mažů af evětských či hodnostářů církevních,
avšak tak dojemného pobřbu dle souhlasného tvrzení
všech účastníků kněží — neviděli jsme nikdy, jakého
svědky byli jeme v Morašicích, ve vesnici pohřbívající
svého faráře, kněze prostého, beze všech takměř vyzna
menání a lesklých titulů, Celá osada Morašická sešla
ee — ženy ponejvíce v šatěsmutkovém — ku pohřbu
svého duchovního otce a na tvářích všech zřeli jeme
hned při příchodu svém do osady stopy upřímného
čalu. Dachovních bratří sešlo se ku pohřbu 37. Obřady

ohřební konal vedp. č. kanovník a biek. vikář Tom.
Štřebský z Mikulovic za assistence vadp. kons. rady
a professora theol. „dra Vinc. Rutha z Hradce Král,
spolužáka v Pánu zesnulého a vsdp. arciděkana dra
J. Mrštíka z Chradimě. Průvod ubíral se a faratho
domu Morašicemi do far. chrámu Páně dle přesně
stunoveného pořádku pro obecenstvo vydaného. Nejprvé
kráčela školní mládež ae avými pp. učiteli, na to
mládenci v černém © oděvu, přes 60 dospělých panen
vesměs v úboru černých družiček v závojích; náale

dovaly hssičské spolky z Morašic a obcí přííeoných:Stolan, Sobětuch, Čejkovic; hosp. beseda z Lánů, ze
Stolan a Morašic, záložní a spořitelní spolek z Mo
rašic, na to hudba a zpěváci, přes 30 bíle oděných
drožiček, duchovenstvo, rakov s ostatkyv Pánu zesnu
lého, přátelé a příbuzní: bratr neboštíkův p. Fr.
Barvíř, synovci: vp. Barvíř, kaplan v Opočně, p.
Barvíř, professor v Chrudimi a m.j., dále zástupce

palronáního úřadu z Heřm.Městce,zástupcové jednotivých obcí a pak ostatní přečetné obecenstvo. Mnoš
ství drahocenných věnců s bohatými stahami, věno
vaných od obcí, spolků, škol i příbuzenstva neseno

pkot rakve osdobené pouze kačžské důst oj
nosti : mešním rouchem, kalichem © missálem. Rakov
střídavě se sousedy neslo duchovenstvo. Po vstupu do
chrámu měl « kazatelny promloru p: děkan Broal
a Heřm. Městce. Z případněvoleného textn žalmového
„Horlivost domu Tvého, Hospodine, strávila mne“ líčil
a lskouhorlivoučinnostvPánusesnaléhovkostele.
Chrám, jenž jeho snahou sastkvěl se v rouše důstoj
ném, byl místo, kde neboštíka pravidelně nalezali,
kdož jej hledali a navštěvovali. Zdestéle mělco činiti:
čistě, arovnávaje, ozdobuje svatyni; sde však ozdo
boval i svatyní svó duše, konaje tu nejraději své
kněžeké modlitby. Zde v chrámě horlivě pracoval na

badování a ozdobě chrámu neviditelných, dušísvýchosadníků! Jak horlivě a působivě kázával, jak socho
tou a horlivostí spovídal navracaje ve spovědnici
osadníkům svým pokoj duší. Horlivým-byl a neúnav
ným v péči o nemocné, horlivým ve škole, kdeš dítky
s celou láskou na něm takřka visely, a kdeš poslední
konal práci svého celého působení kněžského. Jak
laskavým « opřímným byl rádcem a pomocníkem
svých osadníků, jichš nejen blaho duševní ale ičasné
tolik vždy leželo mu na srdci! V působnosti, kterou
korunoval sv. misvif s tak utěšeným výsledkem, atrávil
síly své úploč a v mužných ještě letech klesl v hrob.
V obcování svém ku každému byl laskavým, ochotným,
skromným. Ó-jaký div, že všem, a nimiž stýkal se,
byl vědy milým a vesměs váženým. Horlivá účast
celé osady projevuje lépe než slova, že ví farnost
dobře, koho ztratila. Nemohli jsme odolati mohutnému
dojmu, jaký povats) v nás, když hlasitým valykotem
a pláčem velcí i malí, muži i ženy i děti loučili se
zde se svým vřele milovaným farářem. Plakali jsme
tiše epoln, avšak v erdci před oltářem apola děko

vali jeme Bohu, že v těžkých dobách Přjomných,kdy zdá se nám kněžím víc než jindy pravdou slovo
sv. Pavla: „Jako smetí tohoto světa učinění jeme a
jako povrhel obce“, dovede přes všecko úsilí ne

přátel náš lid ještě dobře vážiti si práce dobréhoněze, že dovede nezaslepen poznati ještě, kde má
hledati s kde nejjietěji nalezne své nejlepší: přátele.
Zpívané rekviem za semřelého sloužil na to sy
novec v Pánu zesnulého vp. Barvíř, kaplan v Opočně.
Zpěvy s uznání hodnow obětavostí velect. pp. učitelů,
s nimiž zemřelý vždy svorně ve škole pracoval a ve
ehodě žil, předneseny byly při nečetných silách osad
venkovských dojemně a zdařile. U otevřeného. hrobu
jménem příbuzenstva poděkoval účastníkům vp. Barvíř,
jménem epolučáků me semináře, jichž 6 k pohřbu
přijelo, díky vzdal p. vikář Schreiber. Osada Nížkov
ská, kde zemřelý jako kaplan a pak jako několikaletý
administrator celkem přes 17 roků horlivě pracoval
od svého vysvěcení 1872 a celé osadě té dosud noza
pomenutelnýmse stal, zastoupena byla při pohřbu
svými 3 kněžími, rodáky Nížkovakými, jichž zesnalý
dílem učitelem, vesměs ale — jako otec stodentě —
obětavým vždy příanivcem býval. Z Bystzé n. M.,
odkadž po 7letóm farářování vyznamenán: čestným
občanstvím v Pánu zesnalý do Morašic. přesídlil,
k poslední slažbě lásky dalekou cestu vykonal tamní
p. řídící učitel. Zapadla do země rakev a tělesnou
schránkou horlivého a milovaného lidem i kněžími sluhy
Páně, rádce, přítele, obětavého podporovatele svých
pokrevenců, zasypána tak záhy zemí svlaženoa hoj
nými slzami těch, kdož jej tak neradi ztratili. Cložili
jeme jej s bolem do zezě v době, kdy okolná lány
vlnily se bujným osením, avšak srdce nače těší se
blahou nadějí, že vlošili jeme do posvátné půdy
bohaté símě Boží, které vzroste jednou vděn poslední
k radostné žní Páně. Regaiescas in pace unima pia!
Odpočívej v pokoji po boji.

Školská hlídka.
(6) Učitel, který opravdu nábožensky smýšit a

jemuž víra není poubým slovem, bolestně pocitovati
musí bezprávné, mnohdy až fauatické útoky, které
dějí se na církev katolickou v pokrokových listech
učitelských. A uváží-li se, že listv ty prohlašují se za
jedině oprávněné mluvčí českého učitelstva, že slova
svá dotvrzají soublasem (ať již pravým, at již před
pokládaným) všech, kteří nesou jeéno uárodních
učitelů, dozná každý nepředpojatý, že věc tato. zaslu
hoje plné úvahy a pozornosti.

Z pokrokové strany učitelské jest vyhlášen.
nepokrytý boj nejen církvi, nýbrž positivnímu nábo=.
ženství vůbe:. Moravská „Hlídka“, která v úsudcích.
svých jest velice umtrněná, píša: „V Čechách, částečně
s ve Slessku, kdyš úpravou služného přáním uči
teistva vyhověno, protikatolšcké agitace mohulní a
nabývají rásu boje proti positivní víře vůbec.“

Jest to faktom a nelze se oddávati illasíe, že
by snad v několika letech smýšlení se aměnilo, že by
snad přílivem nových sil do těla učitelského náboževství
a církev nabyla více přátel — obzvláště když by ze
strany katolické nebylo přesně přiblíženo k tomu,
aby i obranný boj proti pokrokářským živlům v uči
telstvu, jež nyní ovládají, byl veden způsobem věcným,
vybýbajícím se všemu, co by mohlo vzbuditi podezření,
že boj se strany katolické není ideový, nýbrž osobní
a stavovský. (Nedávno ve vůdčím listu katolickém
uveřejučna některá fakta, která dle skromného mínění
našeho snad by se hodila pro očistnou přednášku do
spolku učitelského — ale nikoliv pro vořejnost I)

Chceme-li zajisté ideám křesťanským sjednati
platnosti, mosíme dbáti toho, aby listy nesoucí oznak
naší víry aui v nejmenštm neuchylovaly se od křesťanské
stěžejní zásady: „Uo nechceš, aby tí jiní činili... !«
Namítne se, že přechází trpělivost při stálých fanatických
výpadech orgánů organisovaného učitelstva a že třeba
1 dle skutečnosti ukázati, co sbuilého jest v organi
sovaném a pokrokovém táboru. Ale kdybychom měli
sestoupiti v vivesu fanatických u. nespravedlivých
útoků organisovaných orgánů, ubíjell bychom sami
vznešené ideje, za něž bojujemu. Náš boj musí býti
věcný — jinak nesvátáníme. V divotě osrkevním



: každy hřích proti křesťanské morálce mstil se vědy
desaleronásobně a nepřinášel ušitku nikdy. —
Héjíme pravda — a netřeba nám zbraní, jichž užírá
lež a násilí. Tím pravda by se neobhájila, nýbrž
ubila. Snad řekne obnivější: „S tímble oepořídíš
dnes nic proti pokrokářským boofoicím! Když ne
budeme kladivem, udělají z nás koradlinal — Odpo
vídám: Byly doby v dějinách, kdy i křesťanství,
nechtějíc ostonpiti od zásadsvého BožskéhoZakladatele,
stalo se kovadlinou. — Nikdy však dlonbo to netrvalo
s kladivo rozrazilo se o pevné čelo kovadliny —
o mravní aílu křesťanství, Na této záleží nejsíce —
a nejhůře jest pro věc církve. pro svatou a vane
šenou ideu náboženskou, kdyí není hájena tak, jak
js hájil Bošský Zakladatel: nadšeně, obětavě, od
hodlaně, s láskou k odpůrcům, nýbrš s chladnou
vypočítavostí snížili nebo amíčilé protivníka a pod
rouškou horlivostí povznésti své osobní nebo sla
vovské sájmy.

Jak nyní veden jest boj od protináboženské
strany v učitelstva, nutně musí přijíti chvíle, kdy
rozamnější lidé « učitelstva samotného poznají, že
další kroky v tomto směra byly by osudvými nejen
pro stav učitelský, nýbrž i pro národ, který má
školu svou střežiti jako oko v hlavě. Faoatismus
ubijí se sám v nobě, jest semenem dračím, z něhož
vyrůstají bojovulci, bijící pak do vlastních fad, porá
žející sc navzájem,

Stkvostný doklad, jak věcně bojnje se proti
„klerikalismu“, podávají čísla 32. atd, Článek PKle
rikálové v práci“ bude pro kulturního kritika tvrdým
oříškem, jak to vlastné ve Francii s kaltorním bojem
proti církvi k«tolické bylo — a nebyl-li snad Combes
dokonce tajným Jesuitou. Článek opravdu stojí za
přečtení pro toho, kdo zajímá se o výši ideového
hnutí v „pokrokovém“ učitelstvo. Krátký jebo obsob
jest: „Pronásledování pokrokového učitelstva ve Francii
ra ministrpresidenta Combesa.“ Faktam.

V článka „Kterak pojistiti dobrý vliv na škola“
čteme: „Galileo Galilei nepodlehl vlivům, jež lidstvo
v nevědomosti a lemnosti udrželi hleděly, odolal
mukám o elatečně pravdu obhájil“ A dale:

„Známo, že drahdy, pokul by'a správa skol tví
národního toliko církvi vyhrazena, obmezovalo se vy
učování ve škole na pouhé trivium; čtení, psaní a
počítání. A i to místy ještě oklešťováno“ atd. —

Při čtení těchto mělkých vět zatanulo mí na
mysli, co praví Aulart o lidech, kteří neměli času
nebo vůle oddati se hlubším studiím, že „musí na
rychlo shledávati a improvisovati súsoby vědění.
Kde? V denních listech, v revalch, v Kompilucích
z druhé raky. A tu pokálí se človék často povrchností
polovičatého vědění, jímž stávají se lidé velmi řádní
fanatiky, vášnivcí a saslepenci.“ Mohlby o velikém
Galileun, vebo o Skolsiví církevním tak mělce u frá
sovitě psáti vzdělanec opravdový, reelní, který čerpal
vědomosti své z historických pramenů a. Dikoliv
z denního frázovitého tisku?

Tolstoj praví: „Odchýlení se od pravdy nikdy
nebývá novinno a vleče za sebou důslejky čím váž
nější, čím vážnějším jest onen předmět, o němž se
mluví nepravda.“ Předmět diskosse ve člinku nahoře
vadepsaném jest tak vážný, že by skutečně měl
o takovém předmětu paáti praze maž, který by pravdu
říci chtél a pravdu říci mohl a uměl. Halek napsal
„jen sevšednět nám nedej Bože!“ — ale dnes by sa
měli mnozí modliti: „jen sfrazovatět nám nedej Bože]“

Ostatně diskasse o působení církve na školství
jest tak důležita, že nutno bude se k ní ještě jindy
vrátiti,

Jeiné věci třeba se ještě dotkoouti. V instruk
tivním, věcně psaném článku „Ů. U“ NSebevědomí“
stěžuje si p. pisatel: „Jest pak již nejvyšší Čas,
abychom se počali vnitřně obrozovati. Netěšíme se
pijaké vážaosti a úctě. Kope do nás, kdo může. Prošli
jsme všemi stupni urážkového ohně, (Tohle by snad
nejvíc platilo o kolegách z katolické organisace uči
telské! P. redakce.) Není vrstvy společenské, která
by nám ob'as novynadala. — Nás odkopává právě

(tak inteligentní poslanec jako prostý dělník |“

Je>t v téch slovech mnoho trpké pravdy. Pro
řádový výchov národní jest nevybnatelně třeba, oby
úcty a důvěry požívali ti, kteří národ vzdělávají a
vychovávají. Ale odkud teu povážlivý zjev, že auto
rita těchto činitelů klesá? !

Ve „Vychovatelských Listech“ píše kolega ze
Slezska: „Hle, z Opavska už doléhá na veřejnost
stesk jednotlivých učitelů na vyskytující se tam leckde
stavovské novražení rolníků proti učitelstva; podobně
se to jeví i u dělnictva. Myslíte, že „klerikální
reakce“ je toho příčinou? Nikoliv! — Silné vyvi
muté stavovské sebevědomívrstev materielné produku
jicích je to, které své dmoucí vlny vrhá proti
stavům malerielně neprodukujícím, proti stavům
duševně činným. — Json to jako duchové vyvolaní
moderním stavovským hnutím společenským vůbec,
jehož nečisté vlny představují — sobeckoa tendenci
stavovskou!“ —

Proti těmto nečistým vlnám jest jediný „ožný
obrod vnitřní — a sice na základě křesťanství, K ná
zoru tomu však se přichází vždy po těžkých skoše
nostech. Saad tyto katastrofy jsou natné v rosvoji
lidstva, aby uplatnila se lidská individualita a v boji
duchů vyvíjela se mravní energie těch, kteří mají
bdítil Po bouři otevírá se okno — a příchází čerstvý
vzduch!

Různé zprávy,
Na posvátný Velehrad. V nynějšíchdo

bách, kdy ze všech stran útočí ne na národnost naší
a saháno i po av. naší víře katolické, abychom víry
zbavení tím rychleji atali se podnoží nepřátel našich,
kdy církev uvatá, jíž národ český uvon existencí a
kultura děkovati má, pod různými hesly vyhlsšována
jest za nepřítelkyni Čechů, třeba nám posily, kterou
nalezneme v zářivých vzorech bojovníků Božích, našich
světců slovanských Cyrilla a Methodéje Proto společná
rada katolíků českých volá všechny věrné stoupence
uvé na den 6. Července ku slavnostem cyrillo metho
dějským na posvátný Velehrad. Moravané se tam
letos sejdou, aby elavili 40tou výroční památku
obnovení chrámu velehradského, jakož aby oslavili
jubileam ustanovení zasvěceného avátka našich věro
věstců na tento den. Bližší zprávy o pouti té uve
řejněny budou co nejdřív.

Škody dovozem mouky uherské
nám působené. V poslednímčase spojilise čeští
zemědělci, mlynáři a pekaři, aby vystoupili proti
mouce uhěrské, jejíž dovozem k nám hyne naše země
děletví, průmysl a obchod. U ztrátách dovozem mouky
uherské nám způsobených věcně píše Národ. Politika:
Jest to nejprvé naše zemědělství, které pro ohromné
spousty mouky uherské k nám dovážené výrobek
svůj, obilí, zpeněžiti vůbec nemůže, aneb jen za cenu,
která ani výrobním nákladům ve nerovná. Dovážiť se
k nám ročně kolem 4 milionů metr. centů mouky
uherské v ceně 100 milionů koran! Známo, že Ubři
dovážejí k nám jen přední drahy mouky, majíce pro
své zadní druhy dobrý odbyt v zemích balkánských;
dovážejí se k nám tedy jen čísla: 0, 1, 2, kterých
vyrobiti se dá jen 60 kg. ze 100 kg. pšenice. Jest
tedy k výrobě 4 mil. mil, metr. centů monky třeba
8 mil. metr. ctů. pšenice, což representuje obnos 128
mil. kor., čítáme-li 100 kg. pšenice za 16 kor., okterý
ohromný obnos naše rolnictvo každoročně bývá ochu
zováno, nehledě ani k toma, že tímto značným dovo
zem mouky uherské poptávka po pšenici domácí se
strany mlýnů domácích jest nepatrná a následek toho,
že rolník za obilí své jen nízkých cen docíliti může.
Tímto dovozem mouky cizí ochuzeno jest ale naše
rolnictvo také ročně o 2 mil. metr. ctů. otrub, které
nyní následkem nedostatku jich v ceně vyšší kupo
vati musí, čímž jest mu opět chov dobytka stižen.
Škoda tedy, kterou rolnictvo naše tímto dovozem
mouky uherské trpí, jest ohromná, a kdyby oncho
dovozu mouky nebylo, nalezl by náš rolník v domácích
mlýnech dostatečný odbyt své pšenice, kterou bude
nyní nucen v nábrado za cukrovku a ječmen v míře
ještě větší pěstovati. Že ani mlynářstva tento hrozný
příval mouky uherské k duhu nejde, tobo nejlepší
důkaz podává „Uřední list“, v němž v každém téměř
čísle nalézáme oznámení 0 exskučních dražbách mlýnů
a ostatní jen živoří a a námahou bytí své uhbejují.
K semletí oněch výše uvedených 8 mil. metr. ctů,
pšenice, ve formě mouky k nám dovážené, bylo by
třeba při 300 dnech práce 11 tisíc koňských sil; po
čítáme-li 1 koňskou sílu za 1200 kor., musí zaháleti
vodních sil v ceně 13 milionů 200 tisíc korun v naší
vlasti, která takovým velikým množstvím vodních sil
vyniká. Obmezením dovozu cizí mouky musily by se
ale stávající mlýny zvětšovati, nové stavěti a sice
v tak značné míře, že k ducílení uvedené výroby
mouky mnailo by se vystavěti nových budov a strojů
ve mlýnech za 60 milionů korun! Jaký ruch by to
opšťtnastal v našem strojnictví, právě nyní v neutě
šených poměrech se nalézajícího! Dělnictva mlynář
ského našlo by v těchto mlýnech zaměstnání 5000!
Cifry tuto uvedené, akutečnoscem odpovídající, jsou
zajisté velice zajímavým dokladem o tom, jak třeba
v ohledu tom po stránce národohospodářské mnoho
ještě u nás doháněti, jako na př. Madaři, kteří
v každém odvětví průmyslu od nás se emancipují, nás
ule, kde jen mohou, vykořisťují!

Nedostatek řemeslníků. Die zprávně
kterých raských listů jeví se citelný nedostatek zruč
ných řemeslníků v ruské říši, zejména v Turkestanu.
Města v tomto kraji rostou neobyčejně a řemeslníci
za několik roků bohatnou tak, že, nejsou-li opilci a
marnotratníky, každý postaví si za nedlouho dům,
některý dva i tří a k tomu má ještě bospodářatví.
Práca řemeslníků platí se na Rusi velmi draze. V mno
hých vesnicích není kovářů a sedláci musí jezditi se
správkamido měst.Velmimáloje takéholičůa služek,
které jsou dobře placeny a jestliže jim alužbodárkyně
dá na svátky na šaty kartounové nebo jiné látky než
hedvábné, což zde všeobecně zavedeno, opustí děvče
ihned službu. Obilí je čím dále v tomto kraji laci
nější. Dnes atojí pud, 30 ruských liber, 70—80 kope
jek, kdežto ceny za práci každým rokem se zvyšují.
Kdo z mladších řemeslníků našich hodlá v cizině hle
dati štěstí avého, udělá dobře, když se po důkladné
informaci místo do Ameriky obrátí do krajů právě
rozkvétající ruské Asie.

Využítkování vodní síly na uplav
něném „Středním Labi“. Odborníciae při
posledních kongresech pro plavbu vyjádřili, že jest
nezbytné pomýšleti u kanalisovaných řek na vyažit
kování vodní síly, kteréž v obledu technickém ne
podléhá obtížím. Tu třeba docíliti podmínek, aby se
závody průmyslové mohly rozšířiti nebo nově vznik
nouti a pokud se zemědělství týká, by toto v nejširší
míře nabylo levné motorické síly elektrické k rozličným
výkonům strojů hospodářskýchjako nábradu za dosud
užívanou sílu parní a potažní, jakož i ku hnaní
čerpadel na zdvíh vody za účelem zavlažování luk
atd. Srovnáním stavebního náklada na zařízení vodní
s reservní parní neb jinou silou 8 nákladem na zaří
zení pouze těchto, jakož i porovnáním výloh výrobních
obou způsobů nabylo se přesvědčení, že je využitko
vání vodní síly schopno rentability (výnosnosti) i kon
kurování a že je síla ta laciná. Silou elektrickou dá
se mechanická práce vodní síly přenášeti beze ztrát
dle dobrozdání krabů tecbnických při Středním Labi
na vzdálenost 20 km. Silou elektrickou byla otázka
využití vodní síly uvedena do popředí a postavena při
kanalisovánířek vedlepodmínkyúčelnéplavbyi pod

mínka na vyažitkování vodní síly. Na Labi jsou
u každého pevného jezu buď mlýny nebo průmyslové
závody, které vodní silou pracojí přes tu, že je veli
kost její odvislá od stavu vody a v době velkých vod
je výroba zastavena a za nízkých stavů obmezena.
Celkem se nyní využitkuje vodní sfly od Hradce Kr.
do Mělníka ve množství 8000 koňských ail as za 5
mill. koran. O část tohoto obnosu by bylo Polabí
ochuzeno, nebude-li u kanalisovaného Labe postaráno
o využitkování vodní síly. Odběratelem této budou,
jak doufáme, nejen závody u nynějších pevných jezů
ležící, nýbrž i blízká města a obce, ve kterých by
vodní síla v elektrickou proměněna našla plného od
bytu, zejména u maloprůmyslu i malorolníků, kteří
nemobou pracovati parní silou, jelikož tato v malém
množství vyrobená jest nepoměrně drahou. Místa, do
kterých dle kanalisačního projektu mají býti poby
blivé jezy na Labi umístěny a kde by se tudíž mohlo
pomýšlet na využitkování vodní síly s elektrickými
centrálami po případě po celý rok dnem i nocí do
vzdálenosti 20 km, jsou následující: Hradec Králové,
Opatovice, Bukovina, Němčice, Pardubice, Srnojedy,
Přelouč, Selmice, Labská Týnice, Veletov, Oseček,
Poděbrady, Kovanice, Nymburk, Drahelice, Ostrá,
Lysá n. L, Čelnkovice, Brandýse, Kostelec, Lobkovice,
Obříství a Mělník. Tak jako každý nový prostředek
dopravní, ať jest to již dráha neb silnice, tak i také
úprava a kanalisace Středního Labe přispěje značně
ku rozkvětu všech kategorií národohospodářských celé
oblasti středolabské a buda-li záby pamatováno na
využití vodních sil, ta dostane se jak průmyslu, tak
zemědělství i levné efly pracovní a bude vzpružinou
k utvoření nových odvětví průmyslových, zajišťajíc
jim veškeré podmínky životní. Středolabský komitét
pevně očekává, že se uplavněním Labe a rationelním
vynžitkováním vodní síly upozorní na bohatství, které
příroda Polabí dala, že se poznají nové prameny bla
hobytu, které v zemi dřímají a dokáže se, že je Polabí
bohatší než s4mo o sobě myslí. Z té příčípy „Středo
labský komitét“ zasílá městským úřadům, obcím ven
kovským a majitelům průmyslových závodů zvláštní

vodní síly a žádá o jich laskavé vyplnění a vrácení,
Jednatelství „Středolabského komitétu“ je v Lánech
na Důlka u Pardubic.

První česká ponť do Lurd. Naopěto
vané dotazy odpovídám, že první česká pouť do Lurd
bude se letos jistě konati a sice od 28, srpna do 12.
září. Ku poutníkům českým přidraží se na výslovnou
žádost vdp. infal. probošta Škardy z Uher asi 100
uher. Slováků za osobního vedení vysdp. probošta.
Bude tedy naše pouť tím zajímavější a rázovitější.
Přihlášky k ponti přijímá do 30. června Leop. Kolísek,
farář v Předklášteří na Moravě.

Ředitelství pro stavbu vodních cest
v Praze. Počátkem t. m. zřízena jest v Praze po
bočka ředitelství pro stavbu vodních cest. Pobočka ta
má za úkol jednak doplniti zemským výborem na
vržený jenerální projekt kanalisace Labe od Mělníka
do Králové Hradce dle výsledků komisielního řízení,
provedeného loni na podzim ředitelstvím pro stavbu
vodních cest, jednak projekt ten má pobočka pražská
podrobně vypracovati. Letos mají býti všecky pří
pravné práce hotovy a roku příštího má se jistě počíti
s kanalisací Labe.

Sjezd slovanských novinářů v Plzni.
Sjezdu účastnili se novináři všech slovanských národu
ností v Rakousku a zuhájen na Hod Boží avatodušní,
Jednáno o slovanské tiskové kanceláři, o tiskových
poměrech charvatských, o pěstování slovanské vzá
jemnosti v Ččasopisectvu, o novém tiskovém zákoně,
o organisaci novinářů jihoslovanských. K sjezdu došel
telegraticky z kabinetní kanceláře Nejvyšší dík za

osa sjezdem tlumočéný. Přijetí novinářů v Plzni bylostkvělé.

Na obeení realce v Náchodě (správem
veřejnosti a reciprocity) obsadí se počátkem školního
roku 1903—041 místo skutečného učitele frančiny a
češtiny, nebo frančiny a němčiny. S tímto místem
spojen jest stejný plat jako na státních školách střed
ních. Místo toto v případě, že nebude žadatelů zkou
šených, může býti také zadáno žadateli nezkoušenéma
s ročním platem, jaký se na státních ústavech vy
měřuje dle počtu hodiu týdenního vyučování. Náležitě
doložené žádosti za toto místo buďtež podány do
15. června t. r. městské radá Náchodské.

Sv. mlasie. Od 10.—17.května konána byla
v Chocni sv. miesie. Účastenství bylo hojné. Sv.
svátosti při sv. missii a po ní přijalo na 2009 lidí.
Uváží-li se, že před sv. missií bylo na 1500 komuni
kantů, jest to jasným důkazem, že farnost zdejší přes
zařivé útoky nepřátel víry zůstává katolickou. Práce
a námaha důstojných pp. missionářů marna nebyla.
Kdo dobře amýšlí sám 8 sebou, 8e svou duší, ten
žehná důst. Otcům, a těch jest velmi mnoho. Jen
člověk, který se štvaním lidu živí, nebyl prý epokojen,
proč, snadno uhodnouti. Jménem všech dobrých ka
tolíků vzdává duchovní správa veledůstojnýta pánům
missionářům Jemelkovi a Sepovi za jejich horlivé,
takřka nadlidské namáhání nejvřelejší díky a Zaplať
Pán Bůh! — Od 17.—24 května konala se v Nové
Vsi u Lomnice nad Popelkou sv. missie od ctihodných
otců ev. Františka, p. kvardiána ze Zásmuk Aceurtia
Košťála a pp. Leopolda Janocba a Kajetána Fišera,
S velikou pozorností a zbožností poslouchali věřící po
celý ten čas cvičení a kázání ctinodných missionářů,
Chrám Páně byl vždy přeplněn. Ohromné účastenství
bylo při procesí Mariánském a při avěcení kříže missi
onárního. Svaté svátosti přijalo 2200 věřících. Při
odjezdu missionářů mohl povoz zástupem jen zvolna
projeti. — V Cbotěborkách konala se od 20. do
27. května obnova sv. missie. Účastenství bylo velike
a sv. migaie vydařila se stkvěle. Páni miesionáři do
vedli v plné míře získati lásku všech farníků, kteří
je zachovají vždy v milé památce. Missionáři byli
redemptoristé z Prahy pánové: Bern. Čáka, Josef
Janda a Bohumil Matějů.

Správa Zlaté Kmihy čili Dědictví
sv. Ludmily v Písku za eoublasu svého pro
tektora J. Excell. nejdůet. pana biskapa budějovického
rozhodla se — následkem nedostatečné podpory se



strany obecenstva — še přestane vydávati podílní
kniby a še se členy svými se vyrovná. Kašdá knihe,
kterou člen sa svůj vklad obdržel, bude se mu po
čítati po 40 b; zbytek vkladu nahradí se mu boď
knibami, baď penězi, dle toho, jaký bude výsledek
prozkumu nároků členských, jenž proveden bude kon
cem června t. r. Do toho času musí so všickni čle
nové, kteří toho dosud neučinili, s udáním čísla svého
diplomu, o náhradu přiblásiti; jinak bude správa za
to míti, že 6e všeliké náhrady vzdávají. Přihlášky
o náhradu vyřídí se v tom pořadu, v jském Správě
Zl. Knihy byly dodány. Obšírnější oznámení podá
Správa všem těm P. T. členům, kteří ji za to přímo
požádají.

Neštěstí. Dne 50. května přitřídění koní na
Žižkově náměstí v Hradci Král. kopnnt byl koněm
do hlavy kočí V. Op, zaměstnaný u zámečníka p.
Ad. Vachka. Na nešťastníku provedena v okresní
nemocnici operace.

Literatura.
J. Otto v Praze, Ottova Laciná knihovnaná

rodní. Serie XXVI., seš. 17.—20. V eamotách duší.
Povídky a novely. Píše J. Sumín. Seš. za 20 h. —
Sebrané spisy Karol. Světlé. Časové ohlasy. Seš. 2. až
5. po 30 h. — J. Arbesa Sebrané apisy. Díl VIII.
Anděl míra. IL—II. Seš. 3.—65. po 30 h. — Básnické
spisy Jar. Vrchlického. Hořká jádra. Seš. 3.—5. a
Potulky královny Mab, seš. 1. a 2. po 32 h. — An
glická knibovna. Rud. Kipling: Kim. Přeložila P.
Moudrá. Seš. 1.—4. 24 h. — Jos. Kořenský:
K protinožcům. Cestopis. Seň. 16. a 16. po 60 h. —
Nová země na severu. Výprava kapitána Otty Sver
drapa k sev. točně. Překládá dr. J. Guth. Seš. 7.—9.
po 60 h. — Východní Čechy. Nádherně illnstrované
dílo, seš. 9. Líčení započíná poříčím Svratky, vede
ke Korouhvi, vesnicím Březince, Perničkám, Damašku,
Telecí, Borové, Oldříši a Šádku. Text napsala T. No
váková, illaetroje K. Liebscher. Sešit za 1 K 80h. —
Lidové rozpravy lékařské. Řada IV. Čís. 4. Libušiny
lázně v Bechyni. Napsal dr. H. Daniel. Za 80 h.
Čís. 5. Vznik a význam enů ve zdraví i chorobě.
Napsal dr. Ant. Wiesner. Cena 60 h.

J. R. Vilímek v Praze. Davatenácté století
slovem i obrazem. Seš. 63. a 54. jedná o Číně a Ja
panu, o českém divadle a o školství v XIX. etoletí.
Seš za 80 h. Dr. Jar. Kosiny Velikáni našich
dějin. V seš. 28. a 29. pojednává ge o J. A. Komen
ském. Seš. za 25 h. — A. Damae. Tři mušketýři. Seš.
30. a 31. po 25 h.

Společnost Unie v Praze, SofiePodlipské
spisy. VILI. Láska budoucnosti a jiné novelly. Seš.
5,—7. po 30h. — Spisy Julia Zeyera. VIII. Fanta
stické povídky. Sešit 9. a 10. po 40 b.

V. Kotrba v Praze. Rajská Zahrádka, Časopis
pro mládež. Roč. XII Seš. 9. e bohatým obsabem.

Řídí V. Špaček. Ročně 1 K 60 bhza 10 čísel. — Jos.
Ebrenbergra Sebrané spisy. Sešit 69. a 70. za 64 h.
— Boh. Brodský. Sebrané spisy. Sv. I. Seš. 3. Vojen
ské obrázky, Seš. za 30 h. — Charles Dickens: Mi

kuláš iekleby. Seš. 6. Přeložila M. Charbuská, Seš.za 30 h.

Dražetvo „Vlast“ v Praze. „Vlast“,časo
pis pro poučení a zábavu. Redaktor T, Škrdle. Roč.
XIX., čís. 8. Roč. předpl. 10 K. — Vychovatel. Časo
pis věnovaný zájmům křeeť. školství. Red. dr. R.
Horský. Roč. XVII, čís 9. Předpl. na rok 8 K.
S přílohou katechetskon. Roč. VI, čís. 5. Řídí Ferd.
Žandálek. — Hlasy Svatováclavské. Sbírka časových
brožur. Roč. III. Seš. 2.—5. Očistec. Napsal Lev
z Hammersteinů. Bartolomějská noc aneb Krvavá

vatba pařížská od J. O. Předpl. na rok 40 h.
Hejda a Tuček v Praze. Léčenívodou. Na

psal dr. V. Mrázek. Bibliotéky lékařských spisů popu
lárních ev. XXI. Cena ! K 50 h. — O léčení chorob
nervových zvláště elektřinou. Napsal dr. V. Vítek
Bibliotéky lék. spisů pop. sv. KX. Cena 80 b. —

Ae Fr Rokv samotách. Historie z vězení. Cena2 K 40 b.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka vydán na rok 1903 šestý
avazek. Předplatné na rok 14 K 40 h zauílá ae admi
nistraci na Vinohradech.

Týdenník Máj (Praha, Štěpánská al.). Vy
dává naklad. družstvo Spolku čes. spisovatelů belle
tristů Máje. Redaktor Fr. Herites. — Roč. I., seš.
34. a 36,

Rasky v praktických větách. Sepsal Fr. Vy
mazal. Nákladem Em. Šolce v Telči. Za 1 K 50 b.

Satyry od Jos. Holébo Nákladem J. Housera
v Plzni. Za 60 h.

Boj proti alkoholismu. Napsal prof,Fr.
Novák. NáklademNár. Jednoty Pošamavské v Plzni.
Za 25 h.

Křesťanská škola. Časopis pro šíření ideí
nábož. v českém školství. Řídí V. Špaček. S-přílohou
„Obrana“ pravdy křesť. ve veřejném životě. Vychází
10. a 25, každého měsíce za roč. předpl. 6 K v Cyrillo
Mechodějské knihtiskárně v Praze.

Rozhledy po lidumilství. Roč.XL.,čís. 2.
Red. F. C. Vik. Předplatné 4 K roč. přijímá pí. L.
Trakalova č. 128-III v Praze.

Selský Obzor. Orgán „Katol.spolku čes. rol
nictva na Moravě“. Roč. (.. čís. 4. Vychází každou
čtvrtou neděli v měsíci. Nečlenové platí ročně 1 K
50 h. Red. Jos. Šamalík, rolník v Ostrově p. Sloup
(Morava).

(Zasláno.
Dobře amýšlejícíma Anonymovi k dopisa ze dne

4. června 1993 se dle jeho žádosti odpovídá, že uči
něno bylo, co se státi mohlo, a co nejspíše k cíli
vésti může.

(Zaaláno.)
Prosba.

V Náchodě vypukla v jedné továrně stávka
tkalců, jíš postižení jsou i členové katol. spolků a
věsodbor. sdružení. Tímto se tedy uctivě prosí o do
brotivé dárky, jež se mobou sasílati tajemníka edru
šení p. Jos. Poláka v Hradci Králové, Adalbertinum.

Listárna redakoe.
Za příčinousvátku Božího Těla prosíme svých

P. T. přízoivců, aby zprávy své do čísla příštího

zaslali nám nejdéle do středy ráno.

A. K. v J. Na „Ducha obnovy“ zaplaceno
K 3-75, třeba ještě platiti 26 h.

"Uržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 30, května 1908 1 hl.

pšenice K 1120 —12-—, žita K 960—1000, ječmene
K 7-40—800, ovsaK 5:50—600, prosa K 10-00—1200,
vikve K 9'00—12'00. hrachu K 17'00—32100, čočky
K 00:00—00 00, jahel K 20-—, krap K 18 00-—32'00,
bramborá K 260-300, jetelového semene ruského
K 116:00—00-00, jetelového semene červen. K 0000
—00'00, máku K 2700—84'00, Inéného semene K 2000
—2150, 100 kg. žit. otrub K 11-00,pšenič. otrab K 10 09,
1 kg. másla K 308—2'24, 1 kg. sádla vepřového K
2:00—0'00, tvarohu k 0-28—0-39, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 10:00—1200, jeden hl. cibule K
9-00—11'00, jedna kopa drobné zeleniny K 0 60 - 1-20,
1 kopa zelí 0:00—0-00 K, 1 pytel mrkve 4-00—4 40»
1 hl. švestek K OU0—000, 1 Kopa salátů A. 00—1:24:
1 kopa celere K 00-00—00, t hl. jablek 0 00—0'00,0

Zdvořilá prosba:
neračte pouze »olado

bou ve. nýbrá Palovněvědy
— Kasbreinerorů—s sehnippova žádati 6 =

vodntéh, "zde sobrasených baličkách.

Mnichov.

Založeno roku 1810.
be,

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NEOKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dilna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prapsrů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře.
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inveutuře výhodného né
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značné sníženo bylo, doporučoji se ku svědomité a rychlé
obslaze.

© reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresovaví všdy doslovné se vyprošuje.

Obrázky %
k sv. přijímání

— nabísí —

ve velkém výběru a za sv'ášté výhodných podmínek
w W

Karel Šimek v Č. Budějovicích.

amp- Vsorky jsou na požádání k disposici. = |

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P, J. Beškudiy, faráře vo Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praperů a kovového náčiní.
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [S

se na požádání franko zašlou. :

pejscipan

p
AMZlmí-ZI7Tuí

DENENNEII--. ččugněněněnýnůS

| Sabrvěnáoěnánánáuánávdujeávýnánů0806.040700000DuDudDudedndoduvě8Bd. Šrdid=ě:P9)

se slohem kostelů

Božíhroby“ "m

Křížovécesty zi
šení“, suchy, oltáře a -veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivěvelikonočn
umělecký závod sochařský a řezEE bářaký

Fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VIL Sklad Karlova ul. č. 40.
v domé Sv. Vá-lavské záložny od 1./KI. 1899.Illastr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

K době

Jan Kryšpin
U. Syvalterův sjnovoo ná

odborný umělecký závod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA-IL,

č. 1465st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Ššelesnými rámy, sí

témi 1 vsusením.

Vetkeré rospočty, akizzy i odborná
2 rada bezplatně, vší závaznosti

pe kudefinitivníobjednávce.

„- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.“jj
Založeno roku 1886.

OOOO00000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležalů
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ii

SRB“Boží hroby, "ij
OB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnohopochvalných přípisů vyloženo
k nahlédnutí.
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BĎ ADŽ MRRBURG A SÝN Smiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
frafcouzský vinný likér.

CHERERYBRANDY
MANDARIN.

Puně Crémes.
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.

Pro Piru)ď *o ©> ©S88
Kostelní

ČINÍAd
BaB“ vlastní výroby

v hojném výběro 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 vyroby

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.

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v pejmoderaějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným eásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

O máslo hospodyně
úa fary-prosí dívka z lepší rodiny, osamělá, obou
zdtěáváh řečí mocná, která je nyní prosatímně

Da-podobném místě. Nároky mírné.

Nabídky vyprošují se do adm. t. ]. pod zn. A. P.

prláky Lolek
voskovéi polovoskové“j

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

dose Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnéjší druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domáci.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Továrnawr
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě (6

< dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený i
pr 9. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách ©j)

foí

— nahízí

koňak, slivovici, borovlčku, Jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé 1červené,vino borúvkové (medici
nalni),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

Upozorůujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti welmi levný koňak a výbornou
elivovicí, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Pruze stříbrnou medaslí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými jí
nými diplomy s prárem ražení zlaté medaile. |

Vzorky zdarma a franko.

Bb zzzOla

Pro Každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a uejvýhodnější nákup ruko
dílného, iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
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.

ADALBERTINUM.| lata32
> ' Man.lázně.

Vzorně zařízené,

slatinné lázně VEL(GHOVK
u Jaroměře v Čechách.

Osvědčené proti rheumatismu, dně,
lechins, dále pro chudokrevné, skro

phulosu, nemoci ženské atd.
Léčení studenou vodou. - Elektrické

ORY* Překvapující účinky léčivé. JB)

Fůvabná lesnatá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa a Prahy.

Pošta a telegrafní stanice v budově lázeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v regii. — Cemymírné!

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma

„==— Dvakrát týdně koncert. ——=

Bosendorferův
koncertní Klavír ts
velmi zachovalý, nad míru levně prodá

Marie Benešová
v Praze, Celetná ulice, 12. I. p.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

$Malnskýkřen—— letošní sklizně ———
b kg. 15 kořenů.. K 6—
b 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.

VU30606006363E3 363636363630E3E

Víno"8
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Bursa práce v Aradci Králové,
Tkadlec a bednář hledají práci; hledá ae

místo pro sluhu; místo dostanou truhlář, zámečník,
krejčí a knihař. — PřihláškypřijímáJos Polák,
tajemník Všeodborového sdružení v Hradci Král,
Adalbertinum.

K363626363636362E3636363E
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Na výstavách v Praze a ve Vyškově vyznamenaná

KOSA

Dobrý Hospodář
js nejlepší kosou v Rakonsku. Zaaždý kus se ručí, a přijme se

výměnou zpět. Na každých ode
„„„ braných 10 kasů 1 kosu zdarma.

“ Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 75 60 85 9 95 100 105 110
Pološiroké

K 212216 2-202 26 2322-40 2522-68 2803 —
Široké

K 2262-34 242 252 264 2-76286 3— 3-163-32

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko

České zasílatelství hospodářských potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hramicích (Morava).

„KRESTAN
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8*.—Cenabrošovanéhovýtisku 1 K
40 h,franko1 K60h; vtuhévasběcelopláténné
1K60h,frankoaK ojaK60h franko

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknihy
viz v Červencovém sešitu „Rádceduchovního“ r. 1890.

Časopis: SS.Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
ro. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jame vděční ctěně bisk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnější pro členy věčného klančné nežli onu,
poněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my
šlenek 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 I. hudí
se zvláště pro ltd, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II, odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. —-Díl lil. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření..

Blskupská knihtiskárna.

víno —Praha
K
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Durské

* p“ Již v minulém roce zavedenév původnímzevnějšímprovedeníij

burské kosy 1ijimel stejnémíses velositalvýrobkyte
„ takže je na základě zkušeností nabytých pro letošní letní období co nejlépe
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Pilsdorfské slévárny a továrny
BE“ na železné zboží "if
(oddělení pro železný nábytek, drátěné pletivo a zboží síťařské) zde opozorniti,a sice:

a) skládací a rákosové židle, stoly, lavice, věšáky, na šatstvo zahradní pavilony atd.
b) pozinkovaný ccelový ostnový drát, drátěné ploty a obražení pro obory, zabrady,

louky, traviny a záhony, ochranné mříže pro stromořadí, síta pro písek a zeminy,

což vše v solidním provedení a v cenách nejlevnějších dodávám.

JOSEF HŮBNER,
U velkoobchod železem v Trutnově.

Jana Fišery na Slezském Předměstí
čepuje královéhradecké pivo půllitru za 13 hal.

přes mlíci za 12 hel. — Zahradoí restaurace, kůželník,
kulečník. — Kuchymě a obsluha vzorná.

K hojnénávštěvěuctivězve Jan Špalek

Stole ý
hostinec

Siťanie
k Welsu.Arócidně

VEB- s nápčoy "BE
nabízí 100 kusů za 3 K

| Biskupská knihliohávna.
Klobouky

k jarní a letní sezoně

Vždy 60 žiněných matraci
na skladě.

MAT
šíněmi plněné od zl. 17-—dozl.

W
Za čisté plnění žiněmi se ruči.

0©00+GW00000©++G++0++00+0©

1 =portovní čepiceSlarmníky “j PO oP
plněné čistou dlouhou žitnou slamou od zl. 250 do zl. 360. Dětské čapk s parety, letní

plstěné a vlněné vlastní výroby.

f© Klobouky plstěné ©
nedostišitelně jemné a lehké z továrny P. a C.

Habig, c. k. dvorní dodavatelé.

Loveckéklobouky lodenovéz továrny Ant. Pichlera v StyrskémHradci.

Klobouky slaměné
nejjemnější i nejlevnější od pražských, českých

rem. — Formy.

Velkolepý výběr vzorů povlaků
P na žiněnky.

©o+0++0000

Cenniky zdarma a franko. Vše v nejhojnějšímvýběrumá na skladě

Jos. Dvořáček,
Eraéce Králové, Palackého třída č. 83.

u Pražské brány.

©o0+0++00000000



Jana Leopolda Haye,
biskupa královébradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje:
Čáslavského,

vykonal.
PodáváDr. Vácelav Řesníček.

(Pokračování).

2. Polná. Panství Polná. Kněží. Děkan Jan
Zitta jest lásky hodný, skromný a upřímně lidu
milný duchovní správce. Jeho farníci jej milují a
ctí, především velebí se jeho skromnost a nezištné
jednání oproti každému. Dle jeho příkladu jsou
také kněžími jeho kaplani.

Nížkovský lokalista byl od biskupa pro některé
své nedostatky napomenut.

Přifařené obce: Polná, město s farním chrá
mem, v němž se po všechny neděle a svátky řádné
bohoslužby konají.

Vesnice '/, hodiny od farního chrámu vzdá
lené: Hrbov, Dobroutov a Záborná. Vesnice */,
hodiny od farního chrámu vzdálené: Brzkov a
Skrejšov. Janovice, vesnice hodinu od farního chrámu
vzdálená. Nížkov, vesnice 2 hodiny od farního chrámu
vzdálená. Poděšín a Rosička, vesnice "/,„ hodinyod
Nížkova, avšak 2 hodiny od farního chrámu vzdá
lené. Buková a Spinov, vesnice 2 hodiny od farního
chrámu a '/, hodiny od lokalie vzdálené. Sirákov,
vesnice 2'/, hodiny od Polné a */, hodiny od
Nížkova odlehlá.

Lokální kaplanka. Při nížkovském kommen

P. Josef Pokorný, který zde každou neděli a svátek
řádné bohoslužby koná.

ještě dva kostely u svých hřbitovů, kde se řádné
bohoslužby nekonají, a kostel špitálský, jejž vlastní
kněz spravuje.

Skoly. Polenská, nově zbudovaná škola má
čtyři učitele; první kaplan P. Václav Fray zustu
puje v ní úřad katechety. Za chvalitebného povzbu
zování zdejšího vrchního Hitschmanna*), přítele
školství a pořádku, dá se doufati, že tento ústav
v málo letech s užitkem poroste a pracovati bude.

Nížkovaká škola jest jedna z lepších škol
vesnických. Tamní učitel jest obratný a pilný.

Obyvatelstvo: Polná 2618 katolíků, 7 prote
stantů; Hrbov, Dobroutov a Zaborná 843 katolíků;
Brzkov a Skrejšov 338 katolíků a 4 protestanté;
Janovice 233 katolíků; Nížkov 432 katolíků; Po
děšín a Rosička 336 katolíků, 13 protestantů;
Buková a Špinov 248 katolíků; Sirákov 365 kato
líků. Dohromady 5313 katolíků, 24 protestantů.

Poznámky. Ve zdejším. ode dvou knížat Dietrich
steinů vystavěném nádherném farním chrámě bohoslužby
vážně a pořádně ke spokojenosti všech osadníků konají
ne každou neděli a avátek. Jest to skoro jediné místo.
z něhož do sousedních, tak zvaných milostných míst nejsou
žádná procesí voděna Jeden kapucín zastupoval zde od
nepamětných let místo čtvrtého kaplana. Biskop poslat ho
do jeho jihlavského kláštera a na jeho místo jmenoval
nadějného mladého kněze světského.

3. Přibyslav. Panství Polná. Kněží. Starý

pří svém vysokém věku více dítě než-li farář. On
nikoho neurazí, ale také není v stavu někoho
poučiti. Jeho kaplaní obstarávají duchovní správu,

měšec a onino, poněvadž žijí bez dohledu, dělají,

Nešikovný není, jebo kázaní se chválí, avšak jeho
horlivost častěji vybočuje v nesnášelivou prudkost
vůči prote.tantům, jež dříve s kazatelny statečně
kaceřoval. Proto byl od biskupa nejpřísněji napo
menut a poučen. Druhý kaplan František Rosol
jest pokojný, mravný kněz. Biskup při odevzdání
krajů zjedná pořádek a starému faráři přidá vhod
ného farního administrator.

Přifařené osady. Přibyslav, městečka s tar
ním kostelem, v němž se na všechny neděle a
svátky řádné bohoslužby konají. Schónfeld, ves
hodinu cesty od farního chrámu odlehlá. Česká a
Německá Jablonná a Olešná, vai */, hodiny od
farního chrámu. Poříčí a Dobrá, vsi '/, hodiny od
farního chrámu. Hříště, ves '/„ hodiny od farního
chrámu. Nové Dvory a Modlíkov, vesnice hodinu
od farního chrámu.

Kommendatní a filiální Schůnfeld
má filiální kostel, v němž se dobo pola sedmkráte
řádné bohoslužby odbývají.

Školy. Ve Přibyslavi městská školní budova
jest těsná a nemůže dítky, jež tam docházejí,
pojmouti. Má tudíž nevyhnutelného rozšíření zapo
třebí.

*) Vrchní Hitechmann byl Hayovým hospodářským
radou.

Volešná má školu špatnou.
V Nových Dvorech učí krejčí, což však velmi

: málo znamená.

l Obyvatelstvo. Přibyslav 1185 katolíků, 20 pro
testantů; Schůnfeld 340 katolíků. 4 protestanté;

Česká a Německá Jablonná a Volešná 513 katolíků; /oříčí a Dobrá 166 katolíků; Hříště 153
katolíků a 15 protestantu: Nové Dvory a Modlíkov
384 katolíků. Dohromady 2746katolíků, 37 pro
testantů.

4. Borová. Panství Polná ©Kněží. Farář
František Toul, má mravy, střízlivost, horlivost pro

povinnosti svého povolání, talent pro kazatelnu a
důkladné vědomosti pro úřad, jejž zastává. Avšak
starý stihací duch všeho, co není katolické, zdá se
býti ještě kluboko v jeho duši zakořeněný. Ze

| stížností, jež jeho protestantští osadníci biskupovi
: podali, může se o stavu jeho mysli souditi. Biskup
! vynaložil veškerou svou výmluvnost, aby jej ústní.

ské pohnul. Čas ukáže, zduž biskupovi slíbenou
Jeho kaplan Vít Bóhm jest

piják, kterážto nestřídmost často činí jej k vy

konávání jeho povolání neschopným. Biskup dal
mu čtyřnedělní lhůtu. po jejíž uplynutí musí celou
tuto krajinu opustiti.

Přifuřené obce. Borová, městys s farním chrá
mem, kde na všecky neděle a svátky řádné boho
služby se konají. Oudoleň a Horky, vesnice '/, ho
diny od fary. Jitkov a Vepřová vesnice 1 hodinu

od farního chrámu. Peršíkov, vesnice '/, ny od
farního chrámu vzdálená. Slavětín, vesnice "/, ho
dinyod farníhochrámu vzdálená.Střízov, ves1'/, ho
diny od farního chrámu vzdálená.

Školy. Borovská škola má rovněž zapotřebí
rozšíření, pak-li že má pod pilným učitelem více
působiti.

Obyvatelstvo. Borová 822 katolíků, 23 protes
tantů; Oudoleň a Horky 493 katolíků, 9 protestantů;
Jitkov n Vepřová 5320katolíků; Peršíkov 106 kato
líků; Slavětín 154 katolíků, 16 protestantů; Střížov
295 katolíků, 10 protestantů. Dohromady 239)
katolíků, 58 protestantů.

| Poznámky Zdejší farní chrám jest těsný, aby tyto
| četné obce pojmouti mohl a proto jeho rozšíření jest na

nejvýš zapotřebí:
! 5. Krucemburk. | Panství Polná. Kněží.

Farář Jan Daněk jest jedním z nejhodnějších du
chovních správců celého kraje. vzor pokojného, lidu

úplné důvěry svých katolických i protestantských
osadníků požívá. Se svým, v témž místě bydlícím,
rovněž rozumným lutheranským pastorem žije ve
svornosti a pokoji, oba si dohromady rozumějí ve

| příčině mravních potřeb vzájemných svých obcí a
: (dík této shodě) zde není docela žádných bludů

mezi oběma stranama. Lidé ti chovají se příkladně
pokojně, svorně, bratrsky. Pro biskupa bylo to vy

, datnou útěchou, když nalezl farní okres, v němž
svatý pokoj všechny lidi obšťastňuje. —Dobrý tento
duchovní správce, kterf jest úplně beze všech nároků,
zasluhuje zmunení nejvyšší spokojenosti.

' Jeho kaplan Václav Heřman, třebas že i trochu
drsně vyhlížel, přizpůsobil s3 úplně podle svého
fnráře,

Rovněž tak chová se sopotský místní lokalista
- Jakub Čepl. Oba. zastávají ve svých školách úřad

katechetský s pílí a láskou.
Přifařené osady: Městys Krucemburk s farním

. kostelem, v němž se na všecky neděle a svátky
; řádné bohoslužby konají. Chlum, vesnice 9/, hodiny
-od farního chrámu. Vortová 1'/, hodiny od farního

chrámu, Hluboká, vesnice */, hodiny od farního
chrámu, Ransko, Ždírec, Kohoutov a Benátky,
vesnice '/, hodiny od farmho chrámu. Sopoly, ves
nice 1" hodiny od farního chrámu. Sobinov, Huty,
Markvatice, vesnice '/, hodiny od Sopot, Malochýn,
Bílek u Branžov, vesnice '/„ hodiny od lokalisty

! vzdálené.

Lokální kaplanky. Lokalista v Sopoťech koná
každou neděli a svátek pro zdejší osadu u okolní
obce pravidelné bohoslužby.

Kommendátní a /iliální kostely. Chlum má
veřejnou kapli, v níž se každou druhou neděli boho
služby konají.

U Ždírce nachází se v lese stará kaple, v níž
se jenom dvakráte ročně bohoslužby odbívají.

Školy. V Krucemburce jest škola velmi pro
střední aobrvl áště v létě málo navštěvovaná.

Chlumská škola*) není docela nevalná a je
pilně navštěvovaná.

Škola v Sopotech mohla by býti velmi užitečná,
kdyby byla pilněji navštěvovaná,

Obyvatelstvo. Krucemburk 532 katolíků, 197
protestantů; Chlum 401 katolíků: Wortová 108
katolíků, 4 protestanté; Hluboká 270 katolíku, 63
protestantů; Ransko, Ždívec, Kohoutov a Benátky
452 katolíků, 125 protestantů; Sopoty 65 katolíků,
42 protestantů; Sobtnov, Huty, Markvatice 191

*) Na statku Chlamě. náležejícím biskupu králové
hradeckému.

katolíků, 21% protestantů; Malochýn, Bílek a Bran

žov 121 katolíků, 84 protestantů. Dohromady 2140
katolíků, 730 protestantů.

6. Velká Losenice. Panství Polná. Kněží.
Farář Antonín Boleslavský jest pilný, ve vědomo
stech svého povolání dobře zběhlý muž, proti jehož
farní správě nedošla žádná stížnost. Dle své po
vahy, jež zdá se býti popudlivou, může býti snadno
k výbuchu podrážděn. To a jeho starotheologické
zásady jsou snad příčinou, že při některých příle
žitostech svůj odpor oproti ve svém okrsku bydlí
cím protestantům neobojetně prozradil. Biskup ho
o tom ústně i písemně poučil a doufá, že v jeho
oku četl upřímnou ochotu, že v budoucnosti bude
trpěti všechno, co Bůh a zeměpán trpěti za dobré
uznali a že při poučování bloudících bude použí
vati jenom oněch prostředků, k nimž Pavel a s po
štolem zdravý lidský rozum radí: totiž trpělivosti
A poučování, lidumilnosti a jemného přesvědčování,

Jeho kaplan Josef (Fabriel jest nadějný mla
dík, který při své obratnosti a dobře urovnané hlavě
slibuje vyspěti v řádného duchovního správce.

Přifařené osady. Velká Losenice, farní ves,
kde na všechny neděle a svátky řádné bohoslužby
se konají. Malá [Losenice a Schlaghammer, vesnice
3, hodiny od farního cbrámu vzdálené. Pořešín,

chrámu vzdálené, Račím, vesnice 1 hodinu od far
ního chrámu odlehlá.

*Školy. Ve Velké Losenici není učitel neši

kovný, avšak má-li škola přinášeti užitek, musiln
by býti rozšířena, neboť nynější pojímá sotva tře
tinu ve škole schopných dítek.

Škola v Malé Losenici nemá docela žádného
významu.

Obyvatelstvo. Velká Losenice, 582 katolíků,
S. protestantů; ©Malá Losenice u Schlaghammer
955 katoliků; Pořežím, Sázava a Vepřová 400 ka

tolíků, 86 protestantů; Račín 30 katolíků.
č. Vojnův Městec. Panství Žďár. Kněz.

Farní Zdministrator P. Josef Kvapil, cistercienské
mnich ze Žďáru, jest ctihodný staroch, na jehož
čele veselost duše a pokoj srdce jsou napsány. Jeho

dobrého otce. Předce však přejí si dobří ti lidé,
aby jejich farnímu správci přidělen byl pomocník.

Jejich přání jsou oprávněna, neboť městečno Voj
nův Městec a dvě jiné vesnice, z nichž Škrdlovice
více než-li hodinu od mateřského chrámu jsou vzdá
lené, nemůže šedesátiletý muž veškerými duchov
ními potřebami dostatečně opatřiti. Záleží jenom
na tom, aby opatu kláštera žďárského zasláno bylo
vysoké nařízení, aby admmistratoru dobře vycviče
ného kněze ze svého ústavu přidal a ojeho opatření
se staral.

Přifařené osady. Vojnův Městec, městys s far
ním chrámem, v němž na všechny neděle a svátky
řádné bohoslužby se konají. Radostín, vesnice půl

hodiny cesty od farního chrámu odlehlá. Skrlovice,
vesnicevíce než-li hodinu od farního chrámu vzdálená,

Skoly. Škola v tomto městečku (Vojnově Měst
ci) jest bídná. Staré učitel jest sice dobré, zbožný
muž, ale ví velice málo.

Obyvatelstvo. Vojnův Městec 624 katolíků;Radostín 236 katolíků a Skrlovice 284. katolíků,

Dohromady 1164 katolíků.
S. Stoky. Panství Střítež. Kněží. Farál

Bernard Wagner jest pokojemilovný, jemný kněz,
kterýž dle svědectví svého německého farního lidu
n hospodářského úřadu se všemi lidmi ve svornosti
žije, školu miluje 1 své povinnosti ke všeobecné
spokojenosti svého okršku koná. V povaze jeho leží
jisté druh ostýchavosti, již biskup jeho prokázané

náklonnosti ku pokoji připisuje: poklad, jehož držení
veškeré poklady světa převyšuje a jejž držitel při
každém vyšetřování ztratiti se obává.

Přifařené osady. toky, farní ves, kde se
každou neděli u svátek řádné bohoslužby konají.
Muckenbrunn, ves '/„ hodiny od farního chrámu,
Petrovice, Sejdorf, vesnice */, hodiny od firního
chrámu. Kochánov, vesnice skoro hodinu od farního
chrámu vzdálená. Smrčná a Wilhelmsdorf, vesnice
14 hodiny od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. Půl hodiny
od Štoků u dvora Zvonějova nachází se kaple, v níž
se jednou do roka řádné bohoslužby konají. Smrčná
má veřejnou kapli, v níž se šestkráte ročně řádné
bohoslužby odbývají.

Skoly. SŠtocká Skola jest dosti dobrí, farář
vydává o učiteli nejlepší vysvědčení.

Obyvatelstvo. Štoky 154 katolíků: | Mucken
brunn 116 katolíků; Petrovice a Sejdorf 551 kato
líků; Kochánov 117 katolíků; Smečná u Wilhlems
dorf 416 katolíků.Dohromady 200% katolíků.

Poznámky. Pokud bude farář zdravý a při síle.
bude od něho jeho ze 2007 duší sestávající úplně katolický.
ne přes */, hodiny od Štoků vzdálený farní lid, (pak-li se
na 1'/, hodiny vzdálená Smrčná, kumž se lokální kaplan
navrhuje. vyjme) dostatečně obstarán. Pak-li by však na
vržená kaplanka nebyla povolena, v tom případě musilo by
se na to pomýšleti. aby mu byl přidělen pomocník.

(Pokračování)
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dodavatelena biskupskýkostelvLatomě O | Biskupská 7 Všadyk tostání,Blarně10okladěPraha,Ferdi- é
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské knihtiskárna. Ů 4jatky v Praze atd., odporučuje se k vyho
tovení všeho drubu vězních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

levná, jakost výborná,
Prospěšno zdraví a kapse! 
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NOVOTINY v ohromnémvýběruza nejlevnějšípevnéceny
Obchodní dům se sukny P. A. Ogalek, Aradec Slrálové.
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Robert Šamburek,
Zaleženo r. 1860. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1880.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprsenky
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenátvo.

Zakázky vyřizují se bez dobírky a franco. — Platební „podmínky json
6ti měsíční. — Nehodící se vezme ber průtahu nazpět.
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To bych byl neplakal!
(3) Stará Dolinová seděla večer po práci

na zápraží 6 malým svým kloučkem. Venku
bylo tak krásaě, tak příjemně! A přece hospo
dyně počala najednou vzdychati a slzeti. Když
viděl klačina matku tak smutnou, natáhl
moldánky též. Maminka vzlykala stále hlasitěji,
až si nestačila slzy utírati; ta až hoch spustil

a plno.
Když plačtivé dueto hezkou chvíli trvalo,

a chlapce to už trochu nudilo, obrátil se na
jednou ua maminku.s otázkou: „Proč pak,
maminko, tolik pláčete?*“

„Jak pak bych neměla plakat! Vždyťpřece
víš, že včera po své svatbě Kačka s ženichem
tak daleko se vystěhbovala. Kdy já ji hlavička
zlatou zas uvidím! Věnde mně chudinka schází.“

Hoch vyvalil uslzené oči udiveně ua
maminku, setřel rokávem slzy a řekl zcela
resolutně: „I to bych byl neplakal; bodejť,
pro Kačkal“ Ona totiž Kačka byla na svého
bratříčka až příliš rázná; klučina posad ne
mohl zapomenouti najejí pádnou ruko.

Ten hoch tedy plakal chvíli jen k vůli
tomu, že viděl naříkati matku; slzel a nevěděl
proč. Ale jsou také velcí lidé, kteří spatřivše
plakati jiné, hned jsou také pohnutí k slzám;
a při tora se ani mnoho neptají po jádru těch
věcí, uad nimiž se pláč rozléhá. A někdy to
dlouho trvá, než se dá některý z nich ne
stranným poučením ukonejšiti, než setře slzy
se slovy: „Io bych byl přece neplakal!“.

1. června byla mnohá místa naší vlasti
slzavým údolím S pláčem zvali novohasité
národ k pouti Lipanské. Aspoň v provolání
stálo: „Lipany! Místo bezmezného zármutku,
hořké slzy po věky tě budou omývat!“ Inu,
pokud se rozplakaní novohusité nezeptají ne
stranné historie, nad kým a nad čím se na
Lipanech pláče, budout plakat dost a dost. Že
posud nevědí, nad kým slzy prolévají, to patrno
z následujících slov provolání o Lipanech:
„Zde zašlo slunce české slávy a při západu
jeho zalila se vlast česká záplavou krve. —
Každoročně s výšiny lipanské zní hlasem hromu
do vlasti české: rovnost, voloost a bratrství“.
A pak se divme, že lidé takhle „uvědomělí“
nad lipanskoo plání tolik slzíl Ti učenci, kteří
provolání sesnmírovali, patrně nevěděli, že

právě Tábcři zalili „vlast českou záplavourve“.
Hositská válka trvala patnáct let; a v ne

celých šesti letech bylo hlavně od Táborů po
bito přes šest tisíc katolíků. A tyto oběti
táborského „bratrství“ byli z největší části
rodilí Čechové. Ale Táboři nevraždili jen ka
tolíky, pobíjeli bezobledně i kališntky, to jest
ty Čechy, kteří stran své víry erovnávali ge
s Husem nejvíce. Dle toho si můžeme lehce

ředetaviti, jakoa záplavu krvo mezi vlastními
rajany spůsobili. Celé houfy cizí německé

chasy přijímali do svých řad, která jim po
máhala v Čechách drancovati, co zde ještě
zbylo. Táborští bojovníci mimo to vydírali ne
milosrdně i své vlastní souvěrce, kteří se posud
pluhu drželi. Jedna souvěká kronika o tom
píše: „Následovníky své, kterýmž ooplnoa
svobodu na vody, lesy, pastviny slibovali, zba
vili vší svobody a je jako jednou Farao
v Ejptě do poroby zavedli“. (Hofler: Geschichts
schreiber der Hus. Bewegang I, 628). Rozbíjeti
kláštery, spalovati učenéknihy, pohrdati vyšším
vzděláním, neživíti žádného jinověrco, to měli
určitě ve svém programu. Pěkně děkujeme za
takové úkazy volnosti a bratrství. Když před
bitvou u Lipan sami kališníci nařídili, aby se
loupežné tlupy táborské rozešly, tu se zvláště
němečtí vojáci vojska táborského zpěčovali
uposlechnouti; řekli, že by je při návratu do
domova čekala šibenice. A tak nezbylo kališ
níkům jiného, než násilnické zboubce české
země zbraní zkrotiti. A tak přišly Lipany.
Ale ani porážka Lipanská zbylé boufce Táborů
nenapravila. Vokolí svého města Tábora loupili,
pálili a vydírali dále. Městu Milevska hrozili
vypálením, nevykoupí Ji se padesáti kopami

V|Hradci Králové, dne 1dne 12. června 1903.

grošův a velikým darem obilním. Ačkoli roku
1438 učinili Táboři s Oldřichem z Rožmberka
příměří, přece přepadali dále lidi jeho panství
a olupovali je o všecko. Správci Tábora na
důrazné zakročení jen někdy něco málo vrátili.
Jiné lidi jímali a ve vězení je mučili. Po novém
příměří r. 1439 vraceli se Táboři o sv. Václavě
z loupežného vpádu do Rakous a nas té cestě
loupili lid Rožmberský do vůle. Zajali také
úředníka Srlína a močením ho chtěli donatiti
k vyznání, že jim chtěl škoditi. Když ani
strašným mučením nemohli na něm vynatiti,
aby na sebe lhal, překrucovali jeho výpovědi,
bai písino jeho falšovali. Když se ho Rožmberk
zastal, lhali Táboři statečně: „Bůh jest náš
svědek, že bychom nerádi bouřili nebo válek
začíuali“. Prý se jen obražají proti bezpráví.
Ale přece loupili i za dalšího příměří seno na
lukách, dobytek i peníze, obsadili kostel na
zboží Nevědickém a odírali i unzné poddané
Rožmberkovy. Začali i nespravedlivá mýta vy
bírati. (Srv. Masejník r. 1902 I, III IV). A toble
všecko páchali ti lidé, kteří ee mohli dobře
spokojiti s jměním vlastním. Leč život pokojný
se jim ani nyní nelíbil; byli postrachem celých
jižních Čech. Ti by byli naši zemi pěkně zre
formovali. Leč novohusité posud horké slzy
prolévají nad ochromením „svobodomyslné“a
Nnušlechtilé“ demokracie táborské. Ale zdá se,
že ten pláč přece už některé začíná nudit jako
toho chlapce Dolinova. Lid se začíná pomalu
ptát svých vůdců: „Proč pak vlastně pláčeme ?“
A když se některý přece dá poučit dějepisem
nestranným, řekne si: „To jsem nad těmi Lipa
ny přece jen neměl tolik plakat“.

Letos bylo poutníků lipanských asi 5.000,
ač jich bylo jindy na 30000. Husitské listy
lomí oad tím rukama. Inu, těžká pomoc; každá
nepravdivá fráze časem sovšední. Ještě dobře,
že aspoň my katolíci jsme se nedali strhoonti
slzami lipaaských agitátorů; byli jsme trochu
vtipnější než chlapec Dolinů a tázali jsme se
statečně hned nestranného dějepisu. „Proč
máme vlastně plakat?“ A dějiny nám řekly,
že toho uení třeba.

Do nedávného času plakali novohusité
pláčem mocným při červencových hranicích
nad Husem proto, že plakal: proticírkevní
agitátoři označení puncem „svobodomyslnosti“.
Stačilo říci, že byl Has svobodomyslný a že
byl odsouzen pro pravdu a již plakali zástu
pové mnozí. Spisy Husovy ovšem samy do
kazují, že to není pravda; z nich seznáme, že
Hus kázal i takové věci, které by se teď +ni
liberál neodvážil šířiti. Ale plakalo se přec
bes čtení Husova učení. Novohusité raději se
poučovali o Husovi z nepoctivého, podvrže
ného pamfleta Paggiova nož ze spisů Hasových
a z Tomka. Proč se ten pamflet tolik novo
husitům líbil? Inu, byl tak dojemně psáo, že
musil každého rozplakat; ua tom nezáleželo,
že se hemžil do očí bijícími nepravdami.
A plakal žalostně i takový, který o Husově
životě nevěděl skoro nic; už proto se k pláči
odhodlal, aby nebyl považován za „neuvědo
mělého“ a nepokrokového. Ale když už bylo
slz plné jezero, obrátili se přece někteří tra
chlící na sebe, nejdříve pošeptali a potom
hlasitěji pronesli: „Proč pak vlastně pláčeme?“
Agitátoři se fukli "do čela a řekli si sami:
„Musíme dáti přece odpověď; nejdřív se sami
trochu o tom poučíme, proč jsme vlastně pla
kali a pak to povíme ostatním. Stejná písnička
by beztoho konečně sevšedněla. Musíme oslavy
Hasovy vědecky problubovat“. Tak postavili
nesmrtelný pomník svému charakteru. Nejdřív
plakali a k pláči nutili, a teprve potom počali
zkoumati, nad čím vlastně tolik slz teklo.
A když trochu pozorněji listy dějin obraceli,
bylo jim nějak nevolno; poznali sami, že mnohé
věciz pravdy Husovy jsou nuprostoa nepravdou.
A tohle by se mělo říkat těm prostvm nad.
šencům, kteří osud tak dojemně kvíli? Za
nic na světě. Tose přece musí umičeti, aby
vlast nezhynala. Ale nešťastnou náhodou přišli
těmto podivným „prohlubovatelům“ na pomoc
učení dějepisci z"Prahy a ti byli tak odvážní
a žrádní, že i tiskem pověděli několik perných

[nserty se počítajílevně. © |

Olmovasvychásí vpátek v poledne. |

„I to

tolik důvěřoval; kdybych byl tohle všecko
věděl dřív, to bych byl přece neplakal“.

Když jeden mladočeský poslanec před
časy na schůzích začínal řeč zvoláním: „Národe
můj“, hned se mnohým oči zalévaly slzami,
ačkoli ten pán uměl líp mluviti než jednati.

nn teprv po seznání frázovité neplodnostidočeské práce volá runohý z bývalých
Mladočechů: „I to bych byl neplakal“. Proto
radíme: dřív než začne někdo pohnutím plakat,
ať se vždycky dobře napřed přesvědčí, nad
čím vlastně plakat má. Bezhlavého nadšení a
nemístného pláče u nás bylo už dost; jen
dobrá vůle a činy nás spasí.

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

(Přehled nynější naší veřejné situare a výklady
několika sálešitostí, sejména o tom. proč se ne
smělo se strany katolické o Jednání p. primatora

Dra S:ba nijak soudit.)

Přihlížejíce bedlivěji ke stávajícím u nás
veřejným poměrůma uvažujíce o jejich nepo
chybných důsledcích, můžeme s jistou pravdě
podobností očekávati v ústrojí našeho českého
života v nedaleké době velice pronikavé a
důležité zíněny.

Předně, již více nežli rok jest jisto, že
panující mladočeská strana dává se ve všech
ohledech a směrech ovládati tak zvanými
stoupenci strany staročeské, o níž se dnes
může říci, že byla imladočeskou stranou po
hlcena tím způsobem, že iladočeskou stranu
postupem let přetvořilu na konservativní
společnost s liberální firmou.

Za stávajících okolností vidíme ve všech
případech potřeby státi mladočeské stoupence
v jednom Šiku se stoupenci staročeskými, mezi
uimiž řada let všechny bývalé rozdíly vyhladila.
Když náš bouřlivý veřejný život přehlídneme
zpátky až do r. 1879, když klidně, střízlivě a
vážně o jeho různých zjevech uvažujeme, když
odloupnovše skořápku | přihlížíme k jádru
rozmanitých příběhů, upřímně a poctivě pově
děno, shledáme velice málo myšlének a zásad,
pro něž byly po dobu minulého čtvrtstoletí
u nás domácí boje sváděny. Na místě myšlének
a zásud nalezneme většinou osobní zájmy
jednotlivců, kteří davy lidu v zápasy a spory
vodili hlavně a především ve svém soukroiném
prospěchu — —

Když některé osoby z našeho veřejného
jeviště zmizely a když se jiné dostaly k jeslím,
po nichž pod firmou vlastenectví toužily, ač
český lid v neztenčeném počtu a za stejných
okolností žije dále, předce najednou rozmanité
spory mezi ním pozbyly své ostrosti, důležitosti,
zkrátka vymizely.

Zjev tento jest nanejvýš potěšitelným a
to proto, že za přítomných dnů nedaří se již
nikomu masy za tím neb oním osobním heslem
tak spontáně uchvátiti, jako to bylo možno
ještě před patnácti lety. Na místě velkých
samovládců v národě hlásí se sice o isjich
dědictví řada podnikavých figurek, avšak ty
za dnešních poměrů přes mnohdy již desíti
letou úsilovnou a nejčilejší svou agitaci zůstávají
pořad čím dále tím komičtějšími a obnošeněj
Šími politickými kašpárky.

Budoucnost nekyne jim žádná. A to při
rozeně. Pánové ti nemají na mysli prospěchy
národa a vlasti; jsouce sami bez hlubokých
vědomostí a bez hmotných prostředků k vlastní
výživě, nemají komu co dáti a proto také
snahy jejich jsou pouhou řemeslnou kopií
vynikajících našich předáků v XIX, století a
pánové ti vlastně ve veřejné činnosti bledají
především své zaopatření. To naše veřejnost,
náš lid velice dobře cítí, a proto, aniž by se
muařením jejich snů 0 štěstí meškal, nechává
je prováděti jejich politické hračky, přes něž



se život a pokrok národa valí klidně v před
podle vlastního denního pořádku.

Českého muže XX století, který bude
v dějinách národa českého státi vedle postavy
Františka Palackého, Frant. L. Riegra, Karla
Sladkovského, tobo dnes v areně našeho vo
řejného života doposud intensivně cítiti není.
Historie českého národa ve XX. věku na své
tvůrce teprve čeká. 8 tím třeba dnes docela
klidně počítati.

Za přítomné doby dokonce i velmoc,
jakoa byly v letech osmdesátých a devadesá
tých bez odporu „Národní Listy“, zdá se
ve své energii ochabovati tak, že již dokonce
i novinami proskakojí zprávy, že se jedná
o jejich postup politickému dražstva. Známe
některé podrobnosti jednání toho již více než-li
měsíc, avšak majíce dostutek veřejného roz
hledu, pokládáme prodej časopisu toho za
nyněiších okolností za nemožnost. Pak-li pan
Dr. Škarda jeví ochotu „Národní Listy“ pro
mladočeskou stranu koupiti, jest to patrně
jenom pouze zbožným přáním, neboť ve sku
točnosti je koupiti nemůže jednoduše proto,
poněvědž na ně nemá a mezi svými přátely
na ně potřebný kapitál nesežene. Tato dobrá
vůle zůstane asi jenom dobrou vůlí a při tom
nepolitickým projevem chefa politické strany,
který prozradil, v čem vlastně síla strany jeho
spočívá a 0 co se existence její opírá — —

Pokud pak výbornou organisaci „Národ
ních Listů“ známe, nelze se jim vydati na
cestu, již by jim napotom na místě jedné pro
zíravé u silné osoby střídající se řada akci
onářů diktovala a která by se následkem toho
rozplizla na spoustu cestiček a stezek — —
Více než-li roku nebylo by zapotřebí a to, co
celá legie nejobratnějších českých per za půl
století povznesla na politickou žurnalistickou
velmoc, bylo by pouhým stíner.

Pak-li že mladočeská strana chce „Ná
rodní Listy“ koupiti a pak-li dědicové „Ná
rodních Listů“ chtějí časopis ten prodati,
nacházejí se patrně obě strany na docela
stejném, celé veřejnosti jasném a pochopitelném
stanoviska. Obě strany totiž k jejich kroku,
jednu ku koupi, druhou ku prodeji vede touha
po pomoci, jíž patrně obě v tom či onom
směru potřebojí. Jinak by jedna nechtěla ku
povat a druhá by nebyla ochotna prodávat.

Na ten čas vyčerpaly „Národní Listy“
své programy, mladočeská strana dohrála svou
úlohu a nyní oba ti činitelové stojí před ba
doucností s otázkou, co dále. K tomu pak si
sami odpověděti nedovedou.

Nemáme dnes za včasné podrobněji otázku
tuto, respektive naléhavé příčiny k ní rozebí
rati. To jest faktum, že mladočeská strana
shledává pro budoucnost své lepší v zakoupení
Nár. L. a dědicové Nár.L. spatřují pro sebe vý
hody v jejich prodeji. To úplně postačuje, aby
ten, kdo má oči k vidění, viděl.

Znajíce a sledujíce stávající české poměry
i osoby, máme za to, že všecky snahy, jež 80
ve převodu „Národních Listů“ tají, jsou na
ten čas marností a že to, co patrně usychá,
nelze oživiti ani životním balsámem. Máme za
to, že ku prodeji „Národních Listů“ mlado
české straně nedojde, již z toho jednoduchého
důvodu, že mladočeská strana nedovedla si

FEUILLETON.
Móda.
Píše J. 8.—a

I

Jak tohle slovo některý mužíček slyší, už
bo chytá nervósa. Mó4a jestpaničkou moc drahou,
měnivou, rozmarnou, ba skoro komediantsky
bláznivou. Když zaklepe na dvéře některé domá
cnosti, zacpává si pan manžel uši, ale slobší
polovička jeho, která má obyčejně srdce o mnoho
měkčí, volá s citem: »Dále, jen vstupte.« A když
tenhle host se v domácnosti uvelebí, bývá to horší vi
sita než když přijde zlá tchýně; to je jí celý dům,
Panička se s ní objímá v roztoužen. celé dni,
nutí slzami, vzdecby a uměleckými mdlobami
mužíčka, aby hosta co nejlip častoval. A milá
visita se nafukuje, dává si nestydatě platit, nechá
se obsluhovat tolik, že hostitelce často ani tolik
času nezbývá, aby slušný oběd pro muže ustrojila,
A při tom každou chvilku chce rozmarná paní
móda něco jiného, pořád káže s prstem vztýče
ným: s»Jak jde kroj, tak se stroj;e a groše lítají
z kapsy jako posedlé.

Poněvadž se dbá o pokrok a rozvoj při
všech věcech, musí býti »pokroke taky v šatstvu;
ach, a jský to pokrok! Jaký kroj se líbil před
deseti lety, v takovém nesmí nyní panička ani
přes práh vyjíti, nemá-li býti pokládána za blázna,
A ten oděv, jaký se nyní nosí, bude platit už za
pět let za pitomou maškaru, atd. A tak to zdo
konalování kroje jest podle toho skákáním zbláze
novství do bláznovství. Až se v padesáti letech
všecky možné i nemožné formy vyzkoušejí, až se
na staré maškary v širších vrstvách zepomene,
bude zas dávno odložené pošetilost vyvolána
z brobu zapomenutí a prohlášens s maličkou

održeti ani pořádný týdenník. Když tak vysokoJejí politická obětavost nesahala, smíme pochy
bovati o tom, že by najednou dostoupila
milionové výše. Proto také převod tento po
kládáme ve přítomné době za nemožnost. Želíme
však, že se zprávy o jeho zamyšleném prove
dení dostaly vůbec na veřejnost a pokládáme
je předně za politickou chybu a za druhé za
politickou škodu veřejnou, když o škodě, již
tím dědicové „Národních Listů“ zbytečně
utrpěli, nemlovíme

Přes to, že tento list ve mnohém zaujímá
odchylné stanovisko od nynějších zásad a
projevů „Národních Listů“, bylo by nespravo
dlivostí a křivdou nepřiznati, že „Národní
Listy“ znamenaly častokráte důležitou a platnou
moc proti všem nepřátelům a odpůrcům české
věci 4 českých zájmů. Když pak tito odpůrcové
u nepřátelé slyší a vidí, že moc tuto nedrží
pevná, silná roka, že moc tato jest z jských
koliv důvodů dokonce na prodej, v tom pro
spěchů a výhod české věci nespatřujeme. Proto
mělo se v této záležitosti, jež apočívala v ru
kou politiků, jednati politicky. Rozamný a
skutečný politik staví veřejcost vždycky až
před botovon událost a vystříbá se možnosti,
aby jeho nesplněné zármysly přišly na buben
a nestaly se zbytečně předmětem oprávněných
veřejných hovorů a úvah — —

Byli bychom se tohoto předmětu, jehož
dotknouti jsme se vyhýbali, sami nedotkli,
Když však stal se předmětem veřejné diskuse,
musili jsme se ho v zájmu informace svých
čtenářů dotknouti jako důležitého zjevu v do
savadní naší národní a veřejné organisaci,
která patruč nachází se ve stavu blížících se
provikavých proměn, které se zatím dají od
dáliti, ale svým časem uskuteční se však přece.
Smysl dlouhých úvah o stávajících poměrech
jest ten, že se v+ XX. století nedá žíti podle
pravidel, ješ se hodila do století XIX. Nepo
chybně stojíme před nutností a oaléhavostí
rozmanitých změn a oprav v naší národní a
společenské organisaci.

To se nedá nijak jinak provésti, než-li
že při změnách a opravách mos ochotně spo
lapůsobiti všichni členové naší apolečnosti u
sice tím způsobem, že obecně bude vyhledá
váno to, co společnost dohromady váže a spo
juje a že bude zarmítáno všechno, co ji proti
sobě popouzí a v nepřátelské tábory tříští,
ak poměry stoji, jest nezbytno, aby si lidé
vstříc přicházeli, aby každý ze svých mínění
slevil to, čím by u drabého narazil. Na pohled
nesnadná tato věc jest velice snadnou, když
každý klidně zůstane při své věci pevněstáti,
ale když zachová při odůvodněnítoho slušnou,
jemnou formu. Na moucha, která se kasá, že
na posezení vypije půllitr piva, nemusí se
nikdy ihned s kanonem, aby to nedělala — —

Tak vypadá, obrazně pověděno, náš ve
řejný život. Jeden, moucha, chce vypiti půl
litr piva a drahý hned ua ného střílí z kanonu,
aby prý to nemohl učiniti, třebas že se to
vůbec provésti nedá.

A jako musí a muasili již maoho ze svých
ideálů sleviti radikálové atd., tak také ve
mnohém musí povoliti konservativci. Když se
moudře, klidně a způsobně jedná, zásada a-=
směnou za věc zcela moderní. Říká se, že dámy
mají velice jemný vkus, ale v tom výběru kroje
se to ani za mák nejeví. Zde u nich nerozhoduje
absolutní krásno, ale novota jakákoliv, opičení sek
jako by originalita ousila míti rozhodně vždycky
vrch nad skutečnou krásou. Módě se tleská nej
víc tebdy, kdy tělo co nejnepřirozeněji zpitvoří.
Za věku volnosti s svobody poroučí móda ne
úprosně stabovatí tělo šněrovačkou. A co při tom
zkusí takova, která chce svou korpulentnost
mermomocí tímto trapidlem zakrýti! Trampoty
spoutaného zločince nejsou proti tomu nic,

Teď jsou celé knížky vydávány o pěstování
rukou a nehtů. To snad proto musí dámy ťakové
předůležité procedury podstapovat, aby pak hebké
ručinky s růžovými nehty mohly schovat do kůže
z všelijského malého tvora, kterého se velice štítí,
pokud je živ. Krásné ruce musí do rukaviček
třebas hodně otřelých, neboť nynější móda praví,
že i staré rukavičky na ruce jsou lepší, vkusnější,
než holý povrch ruky. Móda chce, aby dáma
přišla do bálu třebas i neslušné »dekoletovaná,e

ek ron musí býti schovány pečlivě v rukavičkách.

Kdybys zastal milostpaní v upjatém, slušném
županu, nic tě to nezarazí; ale milé paní se hrozně
ze to stydí. Za to přijde do bálu až moc málo
ustrojená; skoro tak, jako přišly do Prahy frauci
morky Bedřicha Falckého, podporovatele »čístého
evangelia“, až se nad tím slušní Čechové horšili.
Inu, tak chce móda.

Dokud nosily kůžičky jen židé, byli u ros
pustilců terčem posměchu,
zuje i dámám nosit kolem šíje kolčavy, kočky,
kuny a dokonce i tchoře. Teď to platí za krásu.
Když měl někdo dřív na botě příštipek, stydělse;
teď zas právě taková botka slaví triumfy, která
je sešitá ze semých příštipků. To platí i o klo

věc nemusí nikdy utrpěti. Všecko se dá obhá
jiti, jenom se jedná o to, jak se to činí.

A v tomto ohledu chodí se u nás oby
čejně vzhůru nohama! Na místě shovívavé
vážnosti booří v naší společnosti urputná své
vole. A tu neuškodí, když pro příklad, jak 60
u nás jedná, sáhneme do torby vlastních zku
Šeností.

Počítajíce s poměry, jež se změniti nedají
a proti nimž bouřiti bylo by uerozumem
v každém směru, vylíčili jsme na těchto místech
objektivním způsobem stanovisko, jež inteli
gentní, moudrý, rozšafaý muž musí dnes zAu
jímati v sálešitosti položenízákladního kamene
k pomoíko Mistra JanaHasa v Praze. Nehledě
k tomu, že Hus patří dávné minulosti, nehledě
k tomu, že uikoma ze dnešních lidí neablížil,
nehledě k toiu, že jeho učení nikdo nešíří,
nebledě k toru, Že 80 jedná jenom o kus hi
storie, předce vyskytují se mínění, která ne
chtějí připustiti, aby celá ta věc odbyla se
bez zbytečného povyku a bez řady protivenství.

Nemáme proti tomu to nejmenší, aby, kdo
chce, jel si dne 5.'července na Velehrad, ale
když k tomu někdo ve veřejných listech jako
ku povinnosti vybízí, má míti tolik mužné
odvahy, aby 8e pod vyzvání to také plným
svým jménem podepsal a aby pak nemohl
první sůstatí — doma! Takové jest mínění
v Praze u velké části inteligentních katolicky
smýšlejících laiků, kteří případně také pro
mluviti mobou a dovedou v záležitosti, o niž
více šířiti se netřeba. Nejrozhodněji stojíme
proti každému anonymnímu „veřejnému“ pro
jevu. To zajisté dostačí, aby příště u katolic
kých vyzvání a návrhů nescházely příslušné
podpisy, kdo za jejich skutečné provedení a
zdar račí. Až doposud takovéto projevy kon
čily pro katolickou věc pravidelně notnými
fiasky. V Čechách žije 6,000000 katolíků a
když někdo chce jejich jménem mmluviti,muví
se legitimovati, kdo je a kdo mu dal k tomu
právo.

Máme za to, že katolíci v Čechách žijící
nemají vyvolávati žádných sporů a demogstrací
jenom proto, aby je slavně prohráli a nepřá
telům poskytovali co nejvíce příležitosti k la
ciným triumfům.

Avšak v Čechách jistá frakce katolických
politiků pokládá za politiku nekonečné a ne
přetržité vyhledávání nových a nových sporů.
My zde vyslovili z nejčistšího přesvědčení a
ze znalosti poměrů plynoací své mínění ve
příčině stanoviska ve dnech věnovaných vzpo
mínkám na Husa. Všichni rozumní lidé je
uznali za správné, avšak nikým nekontrolo
vaný a samozvaný komandant katolíků českých
ve svém nekonečném boji proti všemu, af přítel
nebo nepřítel, zneužívá mínění našeho k re
klamě svým morálně i hmotně pasivním pod
nikům.

Buďsi! Nebudeme ma odpovídati, ale vy
avětlíme veřejnosti, jak se to stalo, že ku
kludení základního kamene k Husova pomníku
v Praze vlastně za starostování konservativního
p. primatora Dra. Srba došlo.

Až do nastoupení primatora dra. Srba
oficieloí kultns Husův v Praze neexistoval.
Teprve dr. Srb, jako kongervativní starosta
Prahy, připastil, aby se v zasedací síni sbora

boucích. Vandrovník z let sedmdesátých by se
jistě styděl na marši do cíziny posadit si na blavu
bučku z několika kusů skládanou; teď je ale jiná
móda. Jak se vymýšlejí moderní tvary klobouků?
Prý tam v Paříži módistky vyhodí do výše ošatku,
když se spadnutím znetvoří, pak ji ještě přišlápnou
a dle formy takto nabodile vupravené« pak šijí
novomóllní klobouky. Nevím, je-li to pravda, slyšel
jsem to jen; ale ty moderní přikrývky dámských
hlev svým tvarem to skoro potvrzují.

A co ty ubohé sukně musely už prodělati
změn! Nejdřív byl oblibený zvon pod jménem
krinoline. Pak se to zdálo moc »selské«, a proto
zvítězila tunika; te byla brzy vystrnaděna pitos
mým »hbonzíkem«. A teď ty obligátní vlečky, které
dice metařům usnadňují značně práci, ale právě
zdravotním zbožím nejsou.

Tyhle živůtky prodělaly na povel stále se otříbí
cího« vkusu změn nejvíc, Hned se to zapínalo ve
předu, bned ze zadu, hned na streně; každou chvíli
to bylo jinde »lepě(«, Rukávky jednou s balónky
na ramenou, po druhé u zápěstí; tu na ruce
všude stejně přiléhely, tu tvořily tvar píšťaly,
jednou obrácené dolů, po druhé vzhůru. »Coky«
se dávaly dřív na ramena, teď na konec rukávu.
Ať teď některá nadumělkyně z módní síně roz
hodne, co bylo nejlepší a zda je potřebí tak často
honiti spanilé Češky do konfekcí k vůli novým
živůtkům, I ty pláštěnky nyní skoro odkopouté
prodělaly velice pestrou historii. Musila se na ně
přišít | prazbytečná kapuce, kterou se stejné nikdy
blava nepřikrývale. Naposled byly pláštěnky z ta
kových látek robeny, že vyhlížely jako »deky«
na koně.

Nu, aspoň za své vlády přikryls tato celkem
jednoduchá plachta mnohé tretky na živůtku, které
byly sice módní, ale proto ještě nikoli pěkné. I ty
ubohé kapsy a kapsičky musily při stálých vari



obecních starších na staroměstské radníci r..
1901 konaly elavnostní schůze k notění památky
Husovy a na vzpomínku nešťastné bitvy na
Bílé Hoře,ačkoliv bylo sl. městskou redon
usnešeno, žádnému spolka síně oné ke shro
máždění nepropůjčiti. Prototakóéi „Sever. Jed.“
atd. byla se svou žádostí z důvodu toho od
mítonta. Poukázali jsme roku 1901 na těchto
místech v „Obnově“ k tomu, že hlasy kato
lických kněží většiny dosáhnuvší p. dr. Srb
jako primator nebývalý Husův oficielní kult
na radnici zavádí. Nesaslívali a nevyčítali jsme
mu toho, pouse jsme to prosté jako faktum konsta
tovalš! Avšak proto bylo na „Obnovu“ a jejího
pražského dopisovatele nejprudčeji útočeno r.
1901 v „Katolických Listech“ a dr. Srb vzat
byl v jejich ochranu. Osobně šli jsme se do
redakce „Katolických Listů“ pozeptat po pří
činách tohoto jejich stanoviska. A ta jsme se
dověděli, že upozorňováním na nedůslednosti
v jednání dra. Srba prý poškozujeme — kato
lickou věc, Tázali jsme se, v čem a jakým
způsobem? A tu jsme zvěděli, že prý v rakou
dra. Srba, jako předsedy pražského magistrátu,
spočívá rozšíření koncese knihtiskárny založená

„ redaktorem Škrdlem! Poněvadž pisatel
těchto řádků jmenovanou tiskárnu za žádný
článek katolické víry nepokládal, divil se tomu,
ale byl odbyt, že veškeré jednání dra. Srba
musí býti k vůli této tiskárně chráněno a
chváleno. A tak se stalo, že katolickou pomocí
původně za primatora zvolený p. dr. Srb nebyl
nikdy ze strany katolické v Praze nikým upo
zorněn, aby případná přání její respektoval.
Když tedy nikdo si od uěho ničeho následkem
ohledů na — katolickou věc, t.j. na zmíněnou
tiskáron nepřál, docela pochopitelně a přiro
zeně jednal p. dr. Srb tak, jak jedná. Jest
totiž jako pražský primator předsedouslavnosti
kladení základního kamene k Husovu pomalku
v Praze.

Nechtíce se více a šíře obírati výkladem
této nyní hotové věci, shrnujeme jenom svůj
výklad v ten smysl, že pánové, kteří dnes
proti Hasovým slavnostem bouří, v čas se ne
starali, aby k nim alespoň zu Sstarostování
jejich zvolence p. dra. Srba nedošlo, že vůbec
— aby „katolickou věc“ nepoškodili — mlčeli,
když on začal Husův oficielní kult na radnici
zaváděti a rozvinovati. Proto jejich nymějšípa
pírový odpor proti Husovým slavnostem vyhlíší
docela jako klamání veřejnosti! '

Pánové si sami p. dra. Srba vychovali,
oni jeho jednání podporovali, oni je umožnili
a proto jsme dalecí toho, abychom s takovými
pány polemisovali.

Stojíme dále a pevně na stanovisku, že
za stávajících okolností a poměrů tak zvaná
katolická strana v Praze jednala by jenom a
jedině ve prospěchu katolického náboženství
a vážnosti k němu, když bude k oslavám Hu
sovým pěkně tiše mlčet. Máme za to, že toto
stračné vysvětlení k objasnění věci úplaě po
stačí a že pro jisté pány další mlčení jest
zlatem.

acích módy stěhovati se každou chvíli do jiného
kouta.

Móda je teď snad největší modlou dámského
světa; pro stálou starost v novou a novou parádu
zevnější zapomíná moderní žena snadno šlechtiti
nitro. Místo před ideály klečí před módou a sklání
se uctivě před výkladní skříní. Pro hlubší, oprav
dovější ženské duše to je hotovou trýzní, musí-li
v příčině módy »souhlasiti s většinou« a jíti proti
vlastní vůli za heslem: Jak jde kroj, tak se
strojl« Neustrojí-li se stejné jako jiné, budou chuděry
pro smích.

Blažený Diogenes i jeho žáci a žačky, kteří
si s mójou mnoho hlavu nelámali a přece byli
živi! Moderním busitkám připomínám, že by
s tou svou obvyklou perádou nesměly předstoupiti
před sestry táborské. Ty cuchaly pražkám uměle
spletené vlasy, rvaly jim o»šlojíře«, obíraly je
o náramky. S pozdějšími husitkami by se ovšem
spřátelily spíš. Vždyť bohyně móda, která byla
na okamžik tak bezohledně zmrskána, hned po
válce se posadila na trůn hloupostí lidskou vysta=
věný a přijímala nový horlivý hold, až se Chelčický
a Rokycana na dědičky Husových idef zle horšili.
Rokycana v Týně trůn triumfující modly podtínal
přímo tesákem. Kázal: »Tyto matky a otcové,
ježto 4- té hovadné milosti děti, připravují, fifuji,
ono střevíčky červené, oboječky. Ježto kdyby máti
po křtu, vezmouci meč, i sroubila dítěti hlavu,
méně by mu uškodila, než-li ihned z mládí ve
douce je k pýše světa.« Ale přece chudák nepořídil
nic. Nynější fintění není tedy právě u nás novo
tou, ale význačnějším článkem předlouhého řetězu.
Móda jest znamenitým dráždilem pýchy a závisti,
znakem malichernosti a povrchnosti, nejmocnějším
berním ždímadlem tobolky mužovy a jednou
z hlavních příčin rodinné rozháranosti. Až přece
jednou móda přestane být v módě, pak bude
o mnoho líp. Ale na to si ještě dlouho počkáme.+8

Koncil, jak sa to mám, odsoudil Husase
svého stanoviska správně; co trestu se týče,posma
mendvám, še Hus sám byl pro to, aby kacáří byl

pálení. Žerakouské „Los om om vemíklo zjmetóvů politické, je prav nepochybná;
nenidkí toko můše jen anonym (v Masarykové
„Naší Době“ píšící), jenš lak jednostranně na
prolestantsko chce vyložit a ušít usa. Jeli co
protivného v našem boji o Husa, je to násilí a ta
mesmášelivost,které posorujeme u některých našich
protestantských velebitelů ©Husa — chtějí stále
vnutití své nábošenské přesvědčení tém, kteří stojí
v téchto oláskách na jiném stanovisku, vylýkají
směle bescharakternost každému, kdo 3 mimi me

přesvědčení, o úeté k pravdě.

Český Časopis Historický
proti Naší Době, str. 234.

Obrana.
Kdy dovolemo vědu falšovatit

Vždycky, kdy se jedná o protikatolickou agi
taci; a může to učiniti bez rozpaků i každý
časopis akademický. Na př. „Čas“ v posledních
dnech si počíná ve svém záští zrovna jako bez
rozumu. Dne 8. června beze všeho zardění
praví: „Kdysi protestunti vedli národ, ještě
Juogmann pravil: „Český národ tu krásnou (!)
dobu, ve které se odtrhl od papežstva, v uměních
nade všechny Evropany vynikal“. Každý by
myslil, že aspoň akademický orgánu může míti
tolik šetrnosti, uby zbytečně na odiv nevy
stavoval kuždou slabost vašich buditelů. Ale
zde se jedná o boj proti Římu: ergo nechť se
i jméno Juogmannovo bere nudarime. Jung
mannovi tento výrok odpouštíme; vždyť ještě
nemohl znáti historii českého národa, jak ji
známe my; odpouštíme tím spíše, že i některý
katolický kněz buditel z nedostatečné znalosti
našich dějin všelicos církvi vytýkal, co pravdou
nebylo. Ale dovede-li nepravd dávno odraže
ných užívati proti církvi orgán akademický,
jest to vědomá pomluva. Máme snad znovu
citovati, co napsal o duševním pokroku v době
Karlově a husitské Tomek? Můme znovu uvá
děti na vyvrácení pomlovy Tadra, Kalouska a
Demisa? Žeby „Čas“ opakoval dávno vyvrá
cenou nepravdu z nevědomosti, tomu uikdo
věřiti nemůže. Vždyť se na př. k Denisovi
tolik lisá u. uznává ho za autoritu; mohl se
tedy trochu goučiti aspoň z něho. Že za „krásné
doby“ odpadu od Říma byla u nás díla umě
lecká zrovna barbarsky ničena, to ví každý
školák. A že jsme v amění předčili před od
padem celou střední Evropu, to není též po
třebí zvláště dokazovati. A Čas ještě pokra
čuje: „Byly doby, kdy jsme řekli lidstvu něco
nového, kdy jsme byli průkopníky osvěty a
pokroku — ale dnes? Svou minulost zapíráme,
málem se za vi stydíme, v duchu jejím nepo
kračujeme, nechceme pokračovat“. Tahle slova
by přiléhala k rozjímání o době Karlově co
nejlíp; tenkrát se naší učenosti a našemu po
kroku divil kde kdo. Dále jest také pravdou,
že nynější liberálové soustavně zamičojí slávu
oné doby anebo obraz tehdejšího českého života
násilně překrucují; v tom umění jest zvlášť
pŮas“ veliký chlapík. Ano, naši liberálové se
zcela zbytečněstydí za dobu Karlova a v duchu
jejím nechtějí pokračovati. Ale p. pisatel myslil
patrně dobu odpada, dobu husitství a prote
stantství. Soudného člověka zrovna zamrazí
pomyšlení na ten husitský a protestantský
pokrok.

Pane pisateli, rcete upřímně, v čem byli
naši hosité a protestanté průkopníky pokroku
a osvěty. Řekli, že není papeže třeba poslou
chati, ale za to uvedli kněžstvo a lid v nesne
sitelnon porobu panskou; tolik učinili v zájmu
— vvobody. Nazvali Husa svatým, ale jebo
věrookou pobrdali víc než Hus věroukou ka
tolickou. Husitétaké podávali Svátost nemlav
ňatům a obojí sekta přijímala pod obojí. To
byl ten pokrok a osvěta.

Že by ve vědách a uměních čeští hosité
a protestanté byli stáli na výši doby, to by
„Úas“ ani nejobratnějším úskokem nedokázal.
Jen malou ukázku. Pražská universita byla za
Karla IV. hlavním obniskem vzdělanosti stře
doevropské. Za války husitské byly její statky
rozchváceny, učenci rozprášeni, tak že smutně

boháči starali o dobro aniversity, o tom žalno
vyprávěti. V samé veliké síni Karlově r. 1463
bylo okno tak poškozeno, že do ní pršelo.
Když počaly zadní části kolleje padati, usnesli
se mistři, aby ostutek zdí toho oddělení byl
zbořen, poněvadž na oprava nikdo nic nedal.
A za zboření mohli zaplatiti mistři pouze —
pobořeným materiálem. Studentů navštěvovalo
universitu tolik, že zkoušky na mistrovství
byly vynechány v devadesáti šesti letech jeden
a sedmdesátkrát. Nebylo také divu, poněvadž
„pokrokové“ panstvo, které se lupem statků
kněžských znamenitě obohatilo, málo kdy do
pouštělo, aby synek zotročeného sedláka mobl

studovati. To se dělo v tom čase, kdy za vůd
covství papežů homanistická studia v kato
lických zemích co nejatěšeněji zkvétala. Roku
1609 konečně si vzpomoělo panstvo, že by se
měla universita podporovat; ale při tom drželo
groše v kapse. Za deset let na to „darovalo“
protestantské universitě kollej, z ktoré vypu
dilo jesuity.

Nechť „Čas“ laskavě tato fakta popře,
může-li; anebo ať své protikatolické fráze po
depře konečně fakty; ať místo noakademických
nadávek odpoví na naši „Obranu“ aspoň jednou
věcně. Posud se to nestalo, poněvadž v „rea
listické“ redakci sedí bistorikové velice ro
mantičtí, kteři se spokojí s pouhou frází.
A ještě něco; nedělejte ze sebe, pánové, tak
pokrytecky mučeníky; píšete: „Dnes je evan
gelík málem psancem české společnosti“. Je to
vidět podle liberálního tisku, který i největší
nepravdy evangelických úst shovívavě pardo
nuje, jest to vidět na našich hositech, kteří
zvou pány pastory k přednáškám o Husovi, je
to vidět na sokolech, kteří spolkové místnosti
propůjčají k evangelické bohoslužbě atd. Kdyby
se český katolík spojil s některým spolkem
z říše tak pevně jako naši evaugelíci, nesměl
by ani na ulici vyjíti. Vy víte dobře, kdo platí
nyní za psance a za beznárodního, třebas na
to důkuzů nemáte.

Slovo píše: „Škoda, že oslav Husových
užívá zase evangelický klerikalism pro sebe.“
Iou, jest pravdou nepocbybnou, že naše široká
veřejnost ještě dlouho se nevymaní z komanda
několika pastorů. Ale v téže lokálce se neostý
cháte psáti: „Svatý Cyril a Methoděj přinesli
k nám křesťanství, ale z Byzance, tedy učení,

o kterém u nás dávno není stopy pod vlivem
(ma a krvavé protireformace“ Prosíme Vás,

myslíte to vážně? Tolik přece můžete vědět,
že tito světci dalí své učení censurovati pa
pežem, který prohlásil, že se úplně shoduje

věděti, jaký jest rozdíl mezi nynějšími katolic
kými dogmaty a mezi dogmaty církve naší
v IX. století. Nechť tedy místo nepřátelských
frází dokáže akademické „Slovo“, že nyní učí
církev jinak než v IX. století. Pokud tak neu
činí, nerá nejíenšího práva odlehčiti svému
záští prolbaným tvrzením, že po cyrillometho
dějském učení není u našich katolíků uni stopy
To jest zde posud celé a neporušené.

Politický přehled,
Jednání parlamentní vleče se dále hlemýždím

krokem. Už i jeden z nejbojovnějších Němců če
ských poslanec dr. Eppinger na schůzi v Mimoni
rozhorloval se pro českonémeckou shodu, jinak
že to tak dále nepůjde. Odporučoval, aby Němci
při veškerém svém konání hleděli si poctivé vůle,
spravedlnosti a slušnosti. Ale nevděční posluchači
jeho, jsouceagitátoryzrnaWolfovaa spol. rozbou
řeni, nemají smyslu pro sousedské spolužití obou
národností v Čechách. To prý se dá jenom pro
vésti na základě administrativního rozdělení země
v německé a české území. Pozdě poznávají ně
mečtí vůdcové svou chybu.

Vláda naléhá na vyřízení celního tarifu a
vyrovnacích předloh říšskou radou ještě v měsících
letních. Nebude-li pro obstrukci Mladočechů vy
řízen prozatímní rozpočet, bodlá vláda sněmovnu
na několik dní odročiti, aby si rozpočet paragrafem
14. sama povolila.

Na schůzi poslan. sněmovny v pátek 5. června
jednáno o pilném návrhu jihoslovanských poslanců
ohledně výtržností v Charvatsku a vLublani. Při
tom i dr Herold ostře útočil na dr. Kčdrbra. Dne
9. června následovala pak makedonská debata,
kterou vyvolal posl. Klofáč svým dotazem stran
balkánské politiky naší říše.

Strana Košutovců na uherském sněmu se
usnesla, že bude v obstrukci pokračovati. Při tom
uherská kvotová deputace prohlásila, má-li býti
kvota dle usnesení rakouské kvotové deputace
pouze na jeden rok ustanovena, pak že může
kvota pro Uhry obnášeti toliko 33499/,a nikoliv
34'49/, jako dosud. Uhr. kvotová deputace zamítá
tím návrhy rak. kvot. deputace. V Charvatsku opa
kují se protimaďirské výtržnosti dále,

Hnutí protirakouské v Italii, vyvolané od.
mítnutím italských požadavků na universitě v Inn
sbruku, neustává a vnáší se i do sněmovny italské,
Konsuláty rakouské musí býti chráněny před ital,
lidem ozbroj.nou mocí.

Francouzský senát schválil 217 pro 33 hlasům
zavedení dvouleté služby vojenské,

Carským listem nařízeno ministru osvěty,
aby začátkem nového škol. roku na. všech
středních školách polských vyučovalo se nábo
ženství římsko-katol. polsky. Od r. 1880 v rus.
Polsku učilo se toliko rusky,

Náčelníci hnutí povstaleckého se rozhodli,
že všeobecné povstání nastati má před koncem
července. V Macedonii panují nyní hrozné poměry,



Polovice škol zavřena, třetina kostelů bez kněží,
V některých krajích zuří hlad, ježto žně se ne
konají, neb obilí zničeno a dobytek zmizel.

Zprávy místní a z kraje,
Náš ndp. biskup Dr. Jos. Doubrava

bude doe 18. t. m. skládati slib v ruce císařovy.
Zprávy diecésmí. Ustanovení jsou:

p. Josef Dítě, administrator, za faráře v Lanžově, p.
Jos. Holzmann, kaplan ve Vejvanovicích, za adwuinistr.
do Morašic, p. Jus. Crejn, kapl., za udministr. ve Vi
Jímově, p. Jos. Polášek, kapl. Mladkovský, zs kapl.
do Stárkova, p. Jos. Horáček, kap). ve Stárkově, za
koop. do Mladkova, p. Frant. Novak, kupl. ve Žlebích,
za děkana v Nepomuku v Budájovické diecésí, Nu
odpočinek vstoapil p. Jos. Teplý, děkan ve Vilí
mově. Uprázdnila se fara ve Vilímově, patronát baronu
Č:slava Rajakého z Dabnice, od 1. června b. r.

Schůze okresního zastapitelstva
v Hradci Králové. Nověsvrolenýokresnísta
rosta a posl. p. Hynek Srdínko zs Svobodných Dvorů
zahájil echůzi dne 4. Června o 10. bod. dopol. v za
vedací elni okres. zastupitelstva v Graudbotelu. Pan
místodržitelský rada Steinfeld, do jehož rukou nový
p. starosta eložil slib, promlavil předem několik
vřelých slov na povzbuzení a odůležitosti prací okres.
ztwstupiteletva. Po výzvě p. okres. starosty k účinné
společné práci přikročeno k vlastnímu a jedinému
bodn jednacímu, k otázce pronájmu Grandbotela o
přístavby k němu. Podáno několik nabídek. Pu delší
debatě konečně usneseno, aby Grandhotel ie pří
stavbou pronajat byl dosavadnímu nájemci p. Mo
rávkovi na 1Olet s podmínkou, že nájemce pro případ
stavby nebude činiti nároků na nábradu za zahrada
a škoda stavbou způsobenou.

Na schůzi měst. zastupitelstva
v Hradci Králové dae 3. června povoleno bylo p. V.
Rejchlovi, aby ne parcele č. 1. v bloka O vystavěl
dvoupatrový dům. — Def, učitelem I. tř. při obec,
škole chlapeckézvolen p. J. Strégl. —Předsedouodboru
zastavárenského ustanoven p. lékárník K. Hubáček,
místopředsedou p. prof. Fr. Zdařil a členem odborů
p. Zd. Ježek. — Nadace Urbánkova za nejlepší pro
spěch v učení se chemii udělena J. Balovi, žáku VÍ.
tř. realní v Hradci Kr. — Dotace starosty 400 K
schválena. — P. měst. tajsmníku adělena první kvin
kvenálka, p. A. Kvasnička jmenován manipul. aesis
tentem na rok prozatímně. Dvěma mundantům zvýčen
dosavadní denní plat pa 3 K; pí. Trgkarové, vdově
po professoru, punechán pro jejího esna i na rok
1903 příspěvek 1830K, rovněž i pí. Zámečuíkové,
vdově po měst. inženýru, příspěvek 120 K pro její
dceru. — Veškeré položky rozpočtu obecních důchodů
8 úhradou echodku, rozpočet pevnostní a obou v0
dáren schváleny. — Úřetní plynárny p X. Kašpar
ustanoven definitivně a nemocnému topičí plynáren
skému Bydžovskému povolena roční podpora 200 K.
Rovněž schváleny rozpočty plynárny, ústředních jatek,
kostelů, nadací a fondů, chorobince utd, Na konec
schváleno, aby ze apořitslny vypůjčeno 40,000 K, jichž
by se užilo jako oběžního fondu na krytí závazků obce,

Ze Všeodborového sdružení křesí.
dělmietva. Schůze užšíbo výboru dne 6. června.
Přítomní: Urban, Jenšovský, Pochmon, Labus, Andrlík.
Luštinec a Polák. Podpory nemoc. uděleny: Avtonínu
Kuatilovi z Choltie (katar průdušek) 8 K, J. Bednářoví
z Hory Kutné poranění lopatky 8 K, V. Lžičařovi
z Parníku (rbeumatistnus) 11:40 K, J. Kusému z Hradce
Kr. (katar. žaludku) 8 K. Přijatí členové: K. Vot:
vová a V. Votava III ze Sušice.

Nadace. Na paměť 25letého trrání záložny
v Hradci Králové zřízena byla r. 1883 nadace pro
nejstaršíb), zcbudlého a bezúbonného člena této zálošoy
jak mažského, tak i ženského pohlaví. 5 proc. výnos
kapitála 2000 K bude udělen výborem záložny dne
6. července. Žádosti o tuto nadaci, opatřené náležitými
doklady, podány buďtež členy záložny nejpozději do
80. června 1903 do 4. hod. odpoledne.

Dar místním chudým. PaníBertaPop
prová, choťobchodníka, darovala za příčinouúmrtí chotě
svého p. Karla Poppra, obchodníka v Hradci Králové,
místním chudým 60 korun.

Na dobytčí trh v Hradci Královév pon
dělí dne 8. června přivedeno bylo 197 koňů, 204 krav,
25 volů, 34 býků, 38 telat, úbrnem 563 kusů. Příští
dobytčí trh bude se konati dne 7. září 1903.

Upozerměmí. Po všech chodnících re satin
ných alejích kolem Hradce Kr., kody se za zotavením

rocházejí řady obecenstva, křížom krážem v divém
etu prohánějí se četní cyklisté. Na výstražné zvonění

cyklisty vzadu ee vyhýbáš a ocitneš se před kolem
jezdce ze předu přijíždějícího. Neštěstí na krku. Mnobý
pak sportu milovník bezohledně jezdí, vyhnutí na
obecenstvu si vynucuje. Snad na patřičných místech
postarají se o nápravu. — V Marianské aleji v ho
dinách odpoledních vídati nyní množství drobotiny
dětské volně se bavící. Na draném písku zábava ovšem
nepříliš příjemná, ale přece nějaká, zvláště když není
jiného místa, kde by se drobotina mohla volně pohy
bovati. Běda však dítěti, zaběhne li z aleje na mě
koučký koberec luční, aby ai pohovělo nebo kytičku
utrhlo. Hned tu přísný strážce poklada lučního, jenž
ne vždy galantními slovy matku nebo pšstounky dítek

očastuje. Hradec jest sice venkovem, ale v užívání
jeho dobrodiní jeme nucení chovati se jako Pražané,
procházejí-li sě městským parkem. Snad by přece
nebyl tolik zkrácen užitek z louky, kdyby sl. městská
rede vymezila kolem aleje určitý prah k volnému
poušití ze strany obecenstva. Stává prý sice v tom
ohledu jakési nařízení, ale obecenstvo neznajíc ho
podrobněji, nebude se přece s hlídačem o to příti.

NaSanatorium v JamukýchLázních
dále přispěl pp.: Al. Chaloupka, b. notář a farářv Chlebích 46 K 80 h; Al. Kovařík, katecheta v Jičíně
12 K 60 h; Jan Vík, sám. kaplan v Smiřicích 6 K;
Jan Otčenášek, děkan na odpoč. na Opočně 10 K;

Z Opočenského vikariátu druhá sbírka: pp. Váci.
Uhlíř, b. vikář a Váci. Vojnar, farář v Slavoňově po
60 K; Jan Ot, far. v Sedloňově a V. Erlebach, far,
v Bystrém po 10 K; po 5 K: Ferd. Hanousek, děkan
v Třebechovicích, Jan Řehák, děkan na Opočně, Jos.
Domašínský, děkan v Dobrušce, Fr. Hroneš, farář
v Bohaslavicích, Jos. Kovář, far. v Jesenici, Jvs.
Flesar, fer. v Dobřanech; po 4 K: Šeb. Weber, far.
v Olešnici, Fr. Pospíšil, far. v Nov. Hrádku, V. Grob,
far. ve Z'oli; po 2 K: Fr, Hendrych, far. v Mozříči,
Jus.Moravec,kap.vBystrém,Jos. Dokonal,kapl.,Fr.
Smetana, kapl. a J. Vaníček, katech. v Dobrašce; Jos.
Stanislav, koop. v Olešnici, J. Adamec, kapl. v Jene
nici, J. Novotný, kapl. v Novém Městě n. M, Al.
Dostál, kapl. v Novém Městě n M.; Fr. Honců, kapli.
na Hrádkn, Fr Barvfř, kapl. na Opočně,Fr. Hrabant,
kapl. v Přepyších, K. Jirka, kapl. v Třebechovicích,
K. Kyselo, kapluu v Třebechovicích; Jos Světelský,
katech v Třebechovicích 4 K; Ant. Vančara, vik.
uekretář a děkan v Něm. Brodě 100 K; Václ. Frychleb,
děkan na Dešné 6 K; vys. d. p. Tom. Střebský, č.
kanovník, b. vikář, děk v Mikulovicích opětně 58 K;
farní u katechetičtí koukarrenti 17 K 82 h. Srdečné
díky vzdává u o další příspěvky prosí kapital. Konsi
storiam v Hradci Králové.

Zastavená Jízda. Za příčinoupřestavby
mostu ne okresní silnici v Plačicích zastavaje we nn
této eilnici od 3. června počínajíc až do odvolání
jízda těžkých povozů. Pro lehčí povozy zřízena jest
provisorní přejížďka. Povozy a těžkým nákladem
z Plačic resp. z Kuklen přes Plačice do Vlčkovic a
Praskačky nechť váží cestu přes Kukleny po erární
silnici na odbočku okresní uilnice vedoucí z erární
silnice do Vlčkovic.

Z Nového Hradce Králové. Ještěse
nám úplně nezacelila rána, kterou zasadila nám smrt
nezapomenutelného p. řídícího učitele Frant. Grande,
když tu náble v náračí choti avé zemřel v tentýž
den, co zmíněný p. řídící, p. Alois Kračmar, učitel a
fiditel chóru v plné činnosti Téhož dne 5. června
ještě v chrámu Páná brál při mši sv., odpoledne do
provázel jednoho stařečka ku hrobu a stavoval 8e u
brobu svého předchůdce, aby věnoval mu výroční
vzpomíoku — a večer náhle po večeři zalit krví
skonal. Ačkoliv delší dobu churavěl, přec každého
smrt zesnulého, jenž byl milým společníkem, překva
pila. Pohřeb, který 89 7. t. m. na místní hřbitov
konal, byl v pravdě důkazem, jaké přízni se zesnulý
těšil. Byl tu zastonpen téměř celý okres p. t. učitel
stva, četné místní korporace a celý dav intelligence
místní i okolní, mezi níž pozvrovali jeme p. c. k.
okresního inspektora p. Danovského, místní sl. obecní
zastupitelstvo, sl. patronátní úřad, p. c. k. dvorního
dodavatele Ant. Petrofa a mnoho jiných v uepřehled
ných řadách obecenstva. — R. i. p.

Z Nechanmile. (Slovo v čas.) V nynější době
úpadku řepařství hledá rolnictro nade nspoň částečnou
náhradu vo zvýšeném pěstování čekanky. Tu možno
s potěšením konstatovat:, že závody nf nušení Čekanky
v okolí našem většinvu se nalézají v rakou rolofků.
Myňlénka, aby zisk těchto sušáren přešel co nejvíce
nu „pěstitele“ Čekanky vůbec a ne pouze ua jedno
tlivce, vedla rolníky okolí Nechanického k založení
družstevní uušárny, jejíž podílnízy „mají“ býti pěsti
telé čekanky. Myšlénka vhodná a proto zaslubuje po
zornosti, ale také více promyšlení a všestranného
uvážení — což bohužel se nestalo a sušírna dnes
již skoro postavena — na dlab, a celý závodní i vý
robní kapitál jsou — pouhé sliby. — Kdysi jsem
četl Gollerovo pojednání o úpadku našich spolkových
cukrovarů, a výtečný tento znalec uvádí mezi příči
nami úpadku toho, že cukrovary nebyly založeny
v poměru k orné, řepoplodné půdě v nejbližším okolí
závodu ležící. Podobně i při zakládání sušárny má
se nejprvé přiblížeti k tomu, jak velká prostora může
se v nejbližším okolí a při řádném, promyslném, atří
davém hospodářství, bez přetížení jeho pěstování
čekanky věnovati; nutno též na to pomýšleti, aby
byla tato prostora k pěstování Čekanky schopna, pro
tu kterou sušárnu na vždy zajištěna a nemají zde
rozhodovati čádné osobní a místní zájmy a vzdory.
Nemusí se pak pomýšleti na to, že, už přijde neštěstí,
dá se stavba upraviti na jinou továrnu, třeba na li
bovar. — Pochybuji velice, že okolí Nechanické je
způsobilé zásobiti družstevní sušárna o 12 pecích a
mimo to drahou o 8 pecích, když v okolí nejbližším
jsou dvě sašárny v Mokrovonsích, jedna v Třesovicích,
dvě v Těchlovicích, v Říbsku a v Krátonobách, o dal
ších nemlavím. Bohužel, tato vada se již odatraniti
nedá. Za to však jiná mnohem důležitější vada a to
dádný stavební a zařizovací, ani závodní čili těžební

kapitál“, na kteroužto vadu stonaly mnohé cakrovary
spolkové a která byla mnohým záhnbou. Stavba a
zařízení sušárny v Nechanicích dostoupí „oejméně“
K 70.000. Kapitál, s kterým začato, nebyl žádný,
neboť každý podílník složil pouze 1 K, pravím jednu
koranu zápisného, ale podíl prý nikdy splácet nemnsí,
to prý všecko zaplatí subvence a sisk. V případě
nejpříznivějším dostane závod aubrenci teprv za 6—8
let, kteráš obnos 90.000 K sotva převyšovati bude a
do té doby celý obnos hoření, a také i těžební ka
pitál vyžadovati bude zůročení nejméně 4*/,, což činí
ročně asi K 3200. — Služné a odměny hodnostářům
mimo dělnickou mzdu K 8000, dohromady K 6200.
Jaký čistý zisk bnde? A coš, když so některý rok
čekanka nezvede? To zasluhuje promyšlení a v Čas,
dokad není pozdě, nápravy. Pánové, nebezpečte se na
subrenci, ale sežeňte potřebný kapitál, třeba i roz
množevím, ale i placením podílů. Přijde-lienbvence,
tím lépe pro závod, tím více bude pak zkvétati. Za
bývám se sám rolnictvím a vím, jak i nepatrná stráta
mnobdy nás přivádí do rozpaků, a proto jsem se cítil
povinna, tento kousek pravdy povědětiv čas a doufám,
Ze bude příznivě, bez předeudků, tak jak to myslím,
posuzován a Bůb dej, aby byl vodítkem k další práci.

Hasičská župan Nechamická pořádá
v neděli 5. července 1903 pod protektorátem obec.
zastopitelstva Kratonožského šestý župní ojezd v Kra
tonohách spojený s veřejným cvičením. Pot slavnosti:
1). O 8. hod. ranní budíček. 2). O 0. hod. dopoledne

přivítání sborů. 3). O 10. hod. dopol. šupní valnáromada. 4+).O 12. hod. oběd, 5). O půl 3. hod. ve

fejné cvičení. 6). O půl 4. bod. koncert. 7), O 8, bod,
večer věneček. Vetopné do koncertu za osobu 40 b,
do věnečkau 1 K.

Výstava čes. severovýchodu v Ho
Fielch. Ubytovací odbor dokončil všecky své práce,
a opatřil snačný počet bytů, tak še najednou ubyto
váno býti můše 2500 osob. Zároveň postaráno je po
celém městě o to, aby návštěvníci nebyli odíráni. —
Severozápadní drába zavedla na žádost výstavního
výboru = Ostroměřs do Jičína nový večerní vlak.
V 11:10 hod. večer vyjede vlak s Hořic, přijede do
Ostroměře v 11-38 hod. Odtud v 11:40 hod. vyjede
vlak k Jičínu, kamž dorazí ve 1282 bod. večer. —
Neobyčejné účastenství vystavovatelů přimělo výstavní
výbor rogšířiti průmyslový pavilon o 800 m? a zároveň
i rozšířiti výstaviště.

Z Chvalkovie. V pátek 6. června vyhořel
ve Srišťanech u Č. Skalice příbytek. Oheň způobily
malé děti, jež beze všeho dozoru doma ponechány
byly a sirkami si hrály. Jedno dítko při tom uhořelo.
— V týž den ztratil chudý dělník z Chvalkovic na
cestě do Jaro věře nákapní knížku na tabák se 70 sl.
Nalezl ji kterýs mladý maž z Kyje, jenž ihned peníze
beze všeho nároku na odměnu odevzdal zdejšímu
duchovníma oprávci, aby byly vráceny vlaetníku.
Rodost ustrašeného dělníka lze si ovšem pomysliti.

Z Holice u Pardabie. —Spojenéodbory
„Národní Jednoty Severočeské“ v Holicích pořádají
v neděli dne 19. července t. r. národní slavnost
v místnostech zahradních „na Špici“ ve prospěch
českých menšin v uzavřeném území. Šlechetný cíl,
který sledují oba spojené odbory „N. J S., jest do
statečným důvodom, aby v ten den veškeré obyvatelstvo
města Holic a jeho okolí na elavnost so dostavilo,
Již od let účastní ee náš okres této podpůrné činnosti
našich Národ. Jedaot, leč — srovnáme li tuto účast
s okresy jinými — přece ozývá se v nás přání, by
činnost v tomto aměra byla aspoň poměrnou k okresům
jiným. Vybraný pořad zábav, který zvláštním odborem
bude bedlivě nestavov, aby všem vrstvám účastuivším
se této slsvnosti plně vyhověl, bude po jeho přesném
ustálení uveřejněn,

Cyriilské exercle v Heřmanově
Městel pořádané2.t.m. diecésníjednotou a místním
sborem chrámovým, přivábily hojnost účastníků z mí
sta i okolí. Při zpívané mši av. chrámový sbor říze
ním ředitelea skladatele p. 0. Havlasy provedl církevní
skladby 1ůsných stylů. Přednes byl precisní. Po mši

av. zahájil exerciepředneda jednoty vldp. dr. Mrštík.Na to dp. V. Jarkovič v delší přednášce pojednal
o zásadách přesné církevní hudby. Na to provedeno
praktické cvičení zpěvu lithargického i lidového dle
„Oltáře“. Scbůzi ukončil předsela, děkuje všem pří
tomným a přeje další činnosti hojnost zdaru.

Bleskem zabít. Dne 1. t. m. v pondělí
Svatodušní prohlíželi dra sadaři bratří Svobodovésady
třešňové brabat Desfoursu na Hrabém Rohozci, chtíce
si zakoupiti na stromech ovoce třešňové. Zatím z tem
ných mraků spustil se liják provázen silnou bouří.
Sadaři ukryli se pod stromy, jsouce vzdáleni as na
15 kroků. Najednou blesk za obromujícího racbotu
udeřil do stromu, pod nímž byl jeden ze uadařů.
Nebožák byl ihned mrtev, bleskem velice jea zohaven;
druhý byl jen omráčen.

Vážný případ. Dne2. t. m. ráno ubírala
ae z Koberova dvě děvčata do továrny železno-brodské,
vesele se cestou bavíce. Koberovský obchodník pan
Fr. Pleštil jel za nimi. Dívky chtíce se mu vyhnonti,
zabočily stranou, kumš zároveň i obchodník so vyhnul.
Tím vrazil do děvčat, jež sražena k zemi, sám pak
s kola přelétnav silniční sloupky padl na pěšinu.
Díky Bohu, že všichni tři vyvázli jen u leLčím zra
něním.

Ze Žamberka. (Živelnípohroma.) Den 2.
Června 1908 sůstene' obyvatelům Pěčinekým dlouho ve
smutné upomínce. Kol 1. hod. odpol. stahovaly se
nad horním Pěčínem světlošedé mraky, které při ne
obyčejném vedru nevěštily nic dobrého. Sotva zara
chotil hrom, spustil se neobyčejný lijék a krapobitím
a to tak prudce, še v krátkosti část obce byla zapla
vena, zahrady pak, laka i pole pokryty takovým
maožstvím krup, že místy ležely až do večera dne
následujícího. Následky této živelní pohromyjsou
hrozné. Orná půda i s obilím a bramborami s polí
spláchnuta do lak a zabrad, které mimo to zanešeny
byly pískem, štěrkem i kameny a místem vymlety
rýhy přes dva metry hluboké. Ač, Bohu díky, nikdo
o život nepřišel, přece se mnozí nalézali v nebezpečí
života, proto že voda s rychlostí neočekávanou vnikla
do obydlí, sklepů a stájů a hrozila odplaviti domky.
z nichž lidé nemohli uš prchnouti. Polní náčiní, dříví
a jiné u domků se nalézající věci ano i klády by
vodou odneseny. Místní sbor dobrovolných hasič
rychlým zakročením mnohému neštěstí předešel i snad
ztrátě šivotů lidských. Ješto krupobití toto s průtrží
mračen řádilo přes půldrahé hodiny, dá se také škoda
odhádnouti na mnoho tisíc zlatých. Jelikoš obec
Pěčínská se nalézá v nouzí stíženém okresu Žamberském,
lomí chudé obyvatelstvo její, které se bídně živí země
děletvím a tkalcovinou, při pohledu na skrovný a
zpustošený majetek svůj rakama a prosí Péna Boha,
aby metly Svého hněvu od něho milostivě odvrátiti
ráčil, neb vyhlídka do budoucna jest trudná.

Z Dol. Kralevie. C. k. poštovní a tele
grafaf úřad v Dolních Kralo-icích úřaduje od 1. Června
b. r. počínaje v neděli od 8 do 9 hodin dopoledne.

V Jablenel m. J. konali od 16. do 324.
května t. r. obnova sv. missie ze řádu av. Dominika
dd. 00. Dalmatius Hones jako řiditel, Jindřich Saip
a Augastin Strnad s požehnaným výsledkem, neboť
sv. svátosti přijalo 872 kajíoníků. Lid věřící bral na
těchto duchovních hodech hojného účastenství, ačkoliv
kászaní konána byla všedního dne jiš o 5. hod. ranní
a pak o půl 8. hod. večerní, poněvaděfarníci z veliké
většiny za dne v továrnách zdejších jsou zaměstnáni.
Velkolepé byly slavnosti: Eucharistická, Marianské,
za zomřelé a v poslední den slavný průvod o nejev.
Svátostí oltářní městysem. Missionáři dobyli si urdcí
věřících měrou podivuhodnou, hlavně jemným taktem

svým, pak upřímností a horlivostí v pravdě Rhošpolakou,Za všecku práci a namáhání Zaplat Pán Bůh!



. Sarnost Božího Těla konalase rKrál.
Hradci za nesmírného účastenství lidu, ač sachmořená
obloba v některou chvíli brozila deštem. Na Velkém
náměstí byla hlava na hlavě. Obřady za účastenatví
veškerého místního ©dochovenstva vykonával ndp.

-kepitolární vikář monsignore dr. AloiseFrýdek,
Trest čl — mellest? V Pokřikovéfarnosti

Rannské zemřela v minulých dnech selka vyznání ev.
aug. ve věku 24 let, Její muž Josef Karka, vysoké
silné postavy, maje asi 28 let, jíš předtím delší dobu
churavěl. Úirtím ženy však klesl tak, že musololebnout,
učiniv dříve některé přípravy k pohřbu ženy své, Toužil
velice, aby se uzdravil, ale pravil, še toho nesnese,
až začne hudba brát, tu že jistě umře. A stalo se.
Sotva se lidé počali scházet na pobřeb — omíral, a
pežli budebníci zahráli, dukonal. Tříčlenná rodina, 8
-dra mrtví! Zůstává tříletý hošík. Kdo ví, proč se tak
stalo? Zoůsob života zajisté mnohou víoa nese, proto
však nebudeme to soudit; ale pamatujme vi jiný pří
pad. — Před šesti lety z toho samého doma byly
vyneseny dvé mrtvoly najednou, hospodáře a hospo
dyně Josefa a Kateřiny Kosařových, jichž vnukem
byl výše zníněný Jos<f Kavka, jejich to chovanev,
který právě dlel na vojně. Případ ton měl jinou pře
-debra; proto to tenkrát nuši evangelíci tak snadno
odsondili. Nuže k věci samé Kosařova byla před
svatbou katoličkou. K vůli muži, jak to ve smíšených
osadách n neuvědomělýchkatolíků bývá, změnila své
náboženství, aniž by ei byla vědoma dosahu kroka
tohoto, a stala se evangeličkou (jen zap-anou). O tom
jíž máme jistotu, že z přesvědčení žádný katolík
k protestantům nepřestupuje. V manželství byla ještě
epokojena, až teprv v pozdějších letech se jí znechu
tilo to čisté evangelium, tíhnoac čím dál tím více
nazpět do své staré, všelijak očerňované pravé církve
katolické. Ale divno! Její muž, ač nechtěl míti dříve
va šenu katoličku, nyni Inul více ke katolictví, a
vícekrát projevil přání, že by přestoupil. Nikdo ho
k tomu nenatil, znaje jeho pevnou povabu. V tom
Kosařova onemocněla, a ta jí bylo třeba útěchy ná
boženství. Ale od koho? Od pastora? K toma neměla
důvěry, ba spíše odpor. Její myel se nesla ke kato
lickému knězi. Svěřila se evéma muži, v jaké tíeni
jest, če v této době má se jednati vážně, jedná se tu
o věčnost, o duši. 010 se to sice v evangelické církvi
žije, ale těžko umírá, protože ta není jistoty. Kowať
slyše důvody ženiny, schválil její úmysl, by se vrátila
tam, kde má větší jistotu, a prohlásil, žs i on vstoupí
do církve katolické. Posláno pro kněze katolického,
Byl jím dp. J. Kostkan, tehdy kaplan v Ranné a
svědkem ze dvoui pisatel těchto řádků. Touha jejich,
smířiti se s církví pravou, se tedy vyplnila. Tento
stav jim však všelijak ztrpčovali jejich bývalí spolu
věrci. Přízně u nich neměli už žádné. Nedlouho na
to zemřela Kosařova a Kosař drahý den, tak že byli
oba do jedacho hrobu najednou pochováni. To je ta
celá tragedie! Ale naši nevlastní bratří měli o tom
svůj vlastní názor, že totiž to byl na Kosařovy trest

kládáme to za milost nežli za trest. Když však do
vedou v té věci tak usuzovat, nechť nám i vysvětlí,
proč za4 oba Kavkovi zemřeli! Byli mladí a přece
pravými evangelíky. Srovnejte- tyto dva případy a
pak ee — rděte. Toto memorandum vezměte si vždy
před oči, než budete někoho odsuzovat. Na konec do
památníku: O mrtvých mlavme jen dobře, ať odpo

Různé zprávy.
Soelalistická defraudace. Po„manca“

v Praze ozvalo 6e Brno. Ve všeobecné pokladná ne
mocenské, kterou zde mají v rukou sociální demokraté,
již hezky dlouhou dobu se kradlo. Dosnl zjištěno
3000 koran pokladničního schodku. Kradl statečně
soudrah Kyselý, který měl měsíčního příjmu 150 zl.;
taky ubohý „proletář“. Nás to ovšem neořekvapoje;
tohle není v socialistické stranů u ná« případ první
ani poslední. A tible nás všecky chtí pro Drozda od
vuzovati, ač se dosad vůbec nezjistilu, zda sám Drozd
následoval příkladu hasity Orta.

Všeněmecký „9Schulvoreim“ v Ba.
kousku. Minalý týden konala se v Postupimi
v Prasku výroční valná schůze všeněmeckého „Schul
vereinu“, založeného hlavně na udržování námectví
v cizině. Dle výroční zprávy joho jeví se prý v Čechách
mírný vzrůst německého živlu a zmenšení porodů
v čes. krajinách. Na Moravě poměry se zhoršily;
kdežto v r. 1890 připadalo na. 100 obyvatelů ješ'ě
29-47 Němců, klesla tato číslice v r. 1900 na 2700.
Ve Slezeku klesla v téže době ze 4776 na 44-48,

němectví se vzmáhá, V ruce 1890 připadalo zde na
100 obyvatelů 20:8 Němců, kterážto číslice stoupla
nyní na 22-05, Loňského roku zasláno bylo z Ně.
mecka do Čech na germanisační účely 37 290 marek,

Němčina
vládne v obchodu a v hospodářském životě, němec

velkostatkářů — líbuje si zpráva, dokládajíc, že čím
pestřejší jest obyvatelstvo některé země, tím snadněji
a dříve ovládá je německá kultura, Proto také Němci

kmeny, držíce se zásady, že, kde ae dra nesváří, třetí
má z toho prospěch. Ale vlády rakouské toho všeho

Geethe a alkohol. V díiku „Goethes
Lebenskunst“, který vydal W. Bode, čteme: V Ně
mecku jsou filistři, kteří naše velké muže si dovedou

předetaviti jen s Jabví vína neb za pivním atolem,ismarck byl pravý „potator germanicas“, toťpravda,

opojoých nápojův a nepoznal ženy, Goethe pak (jako
apoleon I.) jen velice mírně požíval líhovin. Jako

u Napoleona, tak i u Goetha divili se jejích veliké

jako hospůdku Goetbeovu tak rádi vybledávají, byl

Goethe za svého římského pobyto všeho všudy jen asi
dvakrát a to ještě více k vůli lidem, než-li k vůli
vínu. Za spisů Goethových pak možno zřetelně po
snati, že Guethe, ač v básních réva opěval, nenáležel
k oněm mravokárcům, kteří „vodu káfou a víno pijí“
— naopak Goethe v básních svých velebil oheň révy,
ale pil vodu. V dubna r. 1780, když stal se Goetbe
ministrem a členem veselé dvorní společnosti výmarské,
napsal do svého denníku: „Jen před anglickým pivem
masím se míti dobře na pozoro. Byl bych šťasten,
kdybych mohl odstraniti z5 světa víno.“ Téhožměsíce
napsal pln epokojenosti: „Byl jsem velmi pokojný a
celý svůj. Nepiji takřka žádného vína a tím právě
nabývám lepšího rozhledu a chuti k činnému života“
Už roku 1772, když mo bylo 23 leta. psal Goothe

Kestnerovi: „Svatí bohové dali mi veselý večer; nepjsem vína a oko mé bylo pro přírodu úplně jasné. Byl
to spanilý večer bez vína“. V pozdějších avých letech
píral sice Goethe k oběda láhov lehkého, vircburského
vína a k večeři madeirské, ale víno, o němž se praví,
že jest ulékem starců, ho nikdy nepřemoblo. Svéma
synovi, studentu Heidelberskému, píše Goethe roku
1808: „Žijeme dle avého atarébo spůsobu: tiše a pilně
a střídmě, zvlášť co se vína týče. Mne velice těší, že
sbledal jsem z tvého lista, že ty sám varaješ se ná
poje, který tak velice u stadentů atal se obvyklým;
víno, více než-li kdo myslí, na odpor jest života
veseléma a pracovitému“. Ve svých rozmlavéch a Ecke
mannem řekl Goethe nejednou: „Kdo duševně chce
pracovati, musí se zříci vípa“. „Abstinnit Venore et
vino“, napsal Horác o básníkovi . . . Goethovi ve
střídmosti na vlas se podobal Viktor Hago.

pořivost. Šetří-likdoodkrejcárkujiš s dob
mládí, jistě postupem času aechrání 81 slušný kapi
tálek. Množením úspor vzrůstá i chuť k dalšíma
spoření. A pomyšlení va stáří, nemoc, neschopnost ku
práci vůbec budí blavně smysl pro spoření. Mnozí
prácedárci hledí mezi svým dělnictvem vypěstovati
tuto snahu. Zvláště v Německa kraby zaměstnavatelů
počínají si více všímati této otázky, pečajíce o to,
aby smysl pro epořivost buzen byl již u mladistvých
dělníků. Zpráva ©živnostenského dozorce Můllera
z Wittsbocko referoje o několika podobných praktic
kých pokusech, Továrna na tažky firmy A.W. Faber
v Geroldegrůnu (u Norimberka) zavedla v tovární
škole její péčí vydržované spoření dobrovolné za
účasti učitelů. Každé školní dítě obdrží knížku, do
níž ačitel zanese každý vklad i sebe menší, který se
zúrokuje 4 procenty. Při vystoupení ze školy se vklad
i s úroky vrátí. Dohled má tovární řiditel. Peníze
uspořené ulož se v podaiku. Správní náklady —
které mohou být jen nepatrné — nese podnik. Úče
lem zařízení tohoto jest ve smyslu stanov vésti děti
k spořivosti, pracovitosti a mravnosti a umožniti jim
ukládání úspor, jichž může pak použito býti na vy
učení v nějakém řemesle, ku vzdělání atd. — Na
mladistvé dělníky a dělnice vztabuje se „haléřová
spořitelna a spořitelní spolek mladistvých dělníků a
dělnie závodu koželužského firmy Cornelius Hey! ve
Wormsu“. Týž přijímá vklady již od 5 fenyků Úče
lem jest dle stanov odváděti mladé pracovníky od
lehkomyslných a zbytečných vydání. Krásuě praví
stanovy: „Úepory ze zdravých a šťastných dnů služ
tež v případech nemoci nebo neštěstí k odvrácení
nonze, slažtež k zakládání rodinných krbů, k nabý
vání menší držby, u žen k pořízení výbav, u mužů
k podpoře po čas vojenské služby . . .“ Členství jest
u dělníků a dělnic do 23 let polonuceným. Urok
z vkladů činí 5 procent. Koncem r. 1900 činilo jmění
spolku 67 552 marek — Podobná instituce existuje i
v továrně na čokoládu firmy Ruse-Sucbard a spol.
v Lórrachu (Badenseko). Zde masí býti členy takového
ústava všickni děluíci ve utáří do 21 let. Podnik sráží
členům 10% zvýdělka, úspory vydávají se jen ba poří
zení výbav, má-li člen platiti odměnu za vyučení, při
nastoupení služby vojenské atd. — Zpráva Móllerova
zaznamenává ještě případ „nucené spořitelny“ v to
várně oa mosaiku firmu Villeroy «£Boch v Mottlachu.
Povinnost členská vztahoje se zde ku všem pracovním
silám vd 17 do 26 let, srážka z platu Činí 6 procent;
do 25 let vyplatí se úepory jen tenkráte, když si
člen založí rodinný krb nebo aamoetatný závod. Během
vojenské služby vyplácí se jen Šestina úspor za rok.
Ač apořitelna tato jest ještě velice soladým ústavem
(2 léta), nastřádala do 1. ledna 1900 více než 71.000
marek, t. j. přes 44 marek na osobu.

Mor v Berliímě. V isolačním baráku při
nemocnici v Berlíně zemřel minulý týden morem
mladý lékař vídeňský dr. M. Sacha, jenž se při tam
ním ústavu pro infekční nemoce po nějaký čas zabýval
bakteriologickými pracemi. I ošetřovatel jeho Marg
graf so rozstonal. Příslušné úřady učinily rozsáhlé
opatření, aby se epidemie dále nerozšířila.

Pro domácnost. Špinavélímcekabátů lze
následovně vyčistiti: límec se napřed vodou dobře
provlbčí, pak práškem uhličitanu ammonstého posype
a tak dlouho kartačuje, až se hustá pěna objeví. Po
několika minutách se pěna vlažnou vodou odstraní a
límec měkkým hadříkem osuší. Podobně možno černé
plstěné klobouky čistiti,

Zlepšené dojení. Čes. ListyHosp. přinesly
správa o tom, že se dánskému zvěrolékaři Hegolun
dovi podařilo zvláštním způsobem dojení docíliti ne
jen větší množství mléka, ale i mléko na toky bo
batší. Týž zjistil, že navlbčování straků před dojením
tyto poškozuje, jakož i že tahání za straky při dojení
obvyklé, pak dojení napjatým palcemmá na dojivost
nepříznivý vliv. Dle způsobu Hagelandova nedojí se
krávy hned po krmení, by se předešlo znečišťování
mléka. Před dojením se vemeno suše otře, načež první
krůpěje mléka, jež jsou vědy znečištěné, vystřikují se
prostě na zemi a teprv ostatní mléko do nádoby. Do
jení pak provádí se tím způsobem, že oba pravé
straky palcem a ukazováčkem pod samým vemenem
pevně se obemknou a stiesknou, načež ostatní prsty
jeden po druhém připojují. Po vydojení pravých čtvrtí
vemene následuje vydojení levých. Na to rozevřenými
prsty ústí pravých atraků se obejme a stisknutím
mléko z mich vytlačí, což se třikráte opětuje, a pak
totéž na levých strukách. IIned na to uchopí raka
strak, pevně týž obejme a třikrát silně do výše na
rasí — jako číní ssající tele — a po trojím nárazu

opět se mléko nadojí. To « každým strakem opakuje
se po dvakráte. Následuje dodatečné dojení, jež záleží
v nečekání, tření a válení nejprré obou předních,
potom zadních čtvrtí, jež společná provádíme, načež
nabromaděné mléko se opět vytlačí. Popsan/m způ
sobem možno při káždém dojení nadojiti o čtvrt litru
více a právě dodatečně vydojené mléko obsahuje prů
měrně 10 procent tuků. Litr takovéhoto mléka obsa
hoje tolik taku jako 2t/, litra mléka obyčejného a
3/, litru mléka dle Hegelandových pokusů nadojeného
odpovídají 2 litrům mléka obyčejného Jaký to v mlé
kařetví zisk, netřeba ani vytýkati. Stát, mající na př.
10 milionů dojvic, získal by denně 20 milionů litrů
mléka. K tomu třeba ještě dodati, že tímto způsobem
dojení netrpí zdraví dobytčat a také spotřeba krmení
že není větěí. Dovedný dojič provede vydojení během
minuty.

Škoda ma bramberách kroopamizpů
sobeoou lze zmírniti. Potlačené lodyhy bramborové
třeba nadsvednouti a hlína k nim přihrnouti. Potom
se brombory znova okopčí a pole ae v krá'kosti roz
zelená,

Petice proti zdražování potravina,
podaná posl. dr. Cyrillem Stojanem poslanecké saně
movně due 27. května 1903, „Vysoká poslauecká sně
movno ve Vídnil Podepuaní zástupci křesť. dělnictva,
sdruženého ve Věeodborovém svazu pro královatví
České, žádají zdvořile, aby při rozpočtové debatě
o celních úmlavách s královatvím uherským a a jinými
státy nebyl vysokou poslaneckou sněmovnou podpo
rován vládní návrh na nepoměrné zvýšení celního
tarifa při dovozu krmného dobytka, omastku, mouky
a vůbec potravin, nýbrž dle možnosti na nižší sazbu
zredukován. Petici svou motivují podepsaní zástupci
křesťanského dělnictva těmito důvody: 1) Povinností
právního státu jest, aby bájil sice zájmy všech vrstev
obyvatelstva, ale aby zejména ujímal se práv těch
vrstev, které pochybným systémem výrobním upadly
do hmotné bídy. Jsou to vrstvy dělnické, které libe
rálním výrobním systémem již po celá desftiletí byly
ochuzovány a do nyaější hmotné bídy uvrženy. Hmot
ná tato bída jeví se patrně tím, že dělník při nejlepší
pili nemůže ani vydělati tolik, aby za stávající drahoty
potravin uživil sebe i rodinu svou. Zvýší li 8e pro
jektovaným celním tarifem ceny potravin, bude děl
nictvo vydáno na pospas hladu, ježto uelze donfati,
že při zvýšených cenách zvýší ee též mzda. 3) Právní
stát nemá chrániti pouze obyvatelstvo před hlado
morem, nýbrž má též podporovati blahobyt, aby si
každý pracovník mohl něco zaspořiti pro dobu neza
městnanosti a pro dobu stáří. Rozvoj blahobytu pod
poruje se spravedlivým rozdělením daní a státních
břemen. Nynější berniční systém však vyhledává hlavní
zdroj státních příjmů v nepřímých daních, čímž
hlavní tíha státních břemen bývá uměle avalována
s beder tříd zámožných na široké třídy občanstva
chudého, což nemůže přiepívati ani ku získání blaho
bytu ani ka spokojenoati tohoto občanstva. Vyžadaje
tedy již vlastní zájem státní správy, aby nebyl chu
dině zdražován chléb a tím bozena v ní nespokojenost.
V uvážení těchto důvodů neračiž vysoká poslanecká
sněmovno zvyšovati c. k. vládou navržený nepoměrně
vysoký celní tarif na krmný dobytek, omastek, mouku
a vůbec jiné potraviny. Představenstvo Všeodb. sdru
čení křest. dělnictva v Hradci Kr.

Převrat ma trůnu v Srbska. Král
srbský Alexander a královna Draga zavražděni
byli v Bělehradě v noci na 11. červen. Spolu
zavražděni královnin bratr Luněvica, dvě sestry
královniny, generální pobočník králův a šest
členů královské osobní stráže. To jest dílem
vojenské revoluce. Vojsko prohlásilo králem
prince Petra Karaďorděviče.

Velké plakáty o nedělním klidu,
v nDichž jest dobře vysvětlen zákon a ponaučení 0
zdržování se alkoholu, lze dostati úplně zdarma za
pouhou náhradu poštovného u J. Poláka, tajemníka
Všeodborového| sdružení v Hradci Král., Adal
bertinum. Veškeré farní úřady, katolické spolky a
jich členové, odbočky a skupiny Všeodborového
sdružení ©mohou si jich objednati až 20, pří
padně i více.

(Zasláno)
Přátelé hasiči!

Zavzněl povel.Ohlau jeho pronikl do všech žop
a sborů v království Českém, přenesl ae na dražnou
Moravěnku do milého Slezska, ano i do bratrské Ha
liče. Horečná touba, býti účastným velikých svátků
českého hasičstva, pobízí k činnosti nenmdlévající,
právě tak jako nadšení, které probouzí v ardci oče
kávaná návštěva zlaté stověžaté slovanské naší Prahy.
Praha! Již pouhý zvuk tohoto jména dojmem ne
vyslovitelným plní každou věrnou českou daši. Po
svátné nadšení, úcta a vroucí láska prochvívá jím
k té drabé matičce, jak zve ji všechen český lid.

Zkamenělý symbol naší slávy i našeho utrpení,
slunce, odkadž první paprsky nového života po straš
livém úpadku zazářily všemu národu! A sem do
tohoto střediska české síly a všeho českého života
svoláno je dobrovolné česko-alovanské hasičtvo, aby
prokázalo před celým národem význam svůj, prospěch
a účelnost svého zřízení.

Nuže tedy, 8 celou duší, se vší myslí a s nad
šením neunavným oddejme se práci, každý na svém
místě, všecky síly napni a pak:

Na shledanou v zlaté naší Praze!

F. Vlach,
zast. dobr. basič, sboru v Rychmburku.



(Zasláno.)

Pan František Macháček, majitel
cementárny a stavebních potřeb ve Dvoře
Králové n. L., zdejší chrám Páně ve výměře
235 m* dal vydlážditi dlážkami, ve svém zá
vodu zhotovenými v tak krátké době a nízké
cené, že konám tímto svou povionost, vzdávaje
jema upřímné díky. Obliba a spokojenost nad
dlažbou u lidu jest všeobecná. Mohu s dobrým
svědomím závod p. Františka Macháčka vřele
doporočiti každému p. faráři, který má svůj
chrám Páně dlažbou vyšlapanou a chatrnou
opatřený. Ozdobí takto a prachu uchrání celý
vnitřek kostela za cenu nepatrnou.

V Hořičkách, dne 16. dubna 1908.

Josef Krihl,
farář.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Listárna redakce.
Na různé dotazy. „NašeListy“ si libají,

že jejich protest proti dopisu v „Obnově“ o stanovisku
katolíků ku pomníku Husova byl prý na četných
místech Hradecké diecése mile uvítán a docela bylo
jim sděleno, že prý vážení kněží této diecése zaslali
písemné obražení vydavatelstvu „Ohnovy“ proti témuž
dopisu. „Naše Listy“ nepřijdou nikdy do rozpaků,
běží-li o nějaký „soublaa“ z řad duchovenstva s jejich
projevy. Když před rokem otiskly ze zašlého „Roz
voje“ daremné útoky na členy hradecké kapitoly a
my jsme proti rozšiřování takové nízkosti protesto
vali, našli ee prý hnedle dva docela vážení děkanové
z Hradecké diecése, kteří jim projevili souhlas s touto
nejapností. Patrná redakce „Naších Listů“ má již
podobné projevy souhlasu do zásoby a na skladě a
vyrukoje s nimi ještě při jiných přiležitostech proti
nám. . ,

J. F. v K. V. „Časové Úvahy“ K 2—
Do Brna. Provolání na sjezd došlo pozdě

uveřejní se příště.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 6. Června 1908. 1 hl.

pšenice K 1100—12—, žita K 920—980, ječmene
K 7-30—8-24,ovsaK 6-80—6-20,prosaK 10:00—1200,
rikve K 10-00—1:'00, hrachu K 17:00—2050, čočky
K 00:00—00*00, jahel K 20-—, krap K20-00-—2600,
bramborů K 190—2-50, jetelového semene ruského
K 116:00—00:00, jetelovébo semene červen. K 0000
—00 00, máku K 30:00—3600, Iněného semene K 20:00
—2150, 100kg. žit. otrab K 11-00,pšenič. otrub K 1000,
1 kg. másla K 832—2-48, 1 kg. sádla vepřového K
2 00—0:00, tvarohu k 0-32—0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 1000—1200, jeden bl. cibule K
9 00—11'00, jedna kopa drobné zeleniny K 2:00 - 3:60,
1 kopa zelí 0:00—000 K, 1 pytel mrkve 4:00—600,
1 hl. švestek K0'00—0 00,1 kopa salátu K 1:00—1-2n,
1 kopa celere K 00:00—'00, 1 hl. jablek 0-00—0'00.

PRE“Již se ukončí půlletí,a přece
mnozí odběratelé dosud ami doplatky
mozapravíli. Prosíme tudíž za okaměltévyrovnání.i

Zdvořilá prosba:
ákupu neračte pouze »eledo

vou ávne. nýbrá slovně vědy
— Kathreinerovu — sladovou kára
Knoippovu židatl a to pouze v Pů“

Založeno reku 1810.a
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatolství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna kn vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, cirkevního prádla atd., pok dle pařít
ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož sboží po letošní inventaře výhodného ná
kupu z doby pařížaké výstavy a všelikých novotin v cenách

spanné sníženo bylo, doporučuji se ku avédomité a rychléobsluze.
O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic

odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
peramenta k vyběru franko.
Adresování vědy doslovné se v) prošuje.

© Právě vyšlo! S

Kříže a kalichy.
Napsal + Edvard Brynych r. 18867.

Lze dostati i vázané v obyčejné vazbě
pro knihovny.

Objednávky vyřídí obratem

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Králové.

Již vyšlo posledpí 22. a 23. číslo

Duda katol. obnovy.
Číslem 23. jest souborné vydání výtečných článků
+ biskopa Bryuychoukončeno.

m- Všech 23 sešitů -wm
lze dosad obdržeti za 4 K franko, Dohromady 722
strau 3 přehledným rejstříkom. Objednávky vyřídí

Administrace Obnovy.

Soeiálně-politické spisy
Rudolfa Vrby:

1.Otázkazemědělská... ... ....
2. Národní sebeochrana . - . . . « . K 4.0
3. Videňský centraliem a český národ K —60
4. Mationaliiáten und Vortassungekon

Mikt n Oesterrelch K 8340
U spisovatele veškeré spisy dohromady za sníženou cena
6 K franko,Adresa: Flud. Vrba, Smíchov č. 1043.

Cementárna
a podnikatelství betonových

staveb

Fr, Macháčka
ve Dvoře Král. n. L., Hankova zahrada,

ftlliálka Jaroměř,

doporučuje za nejlevnější ceny své výrobky
uznaně výtečné jakosti.

"Taškycementové
patent „Triumph“ na pařížské výstavě první
cenou vyznamenané, impregnované jakož | gla
surované v různých barvách velmi lehké (1 m?
36 kg.) a nejtrvalejší krytina; laťování 35 cm.

Dlaždice cementové
obyčejné velikosti 2.0X200 a 250X250 mm,
dlaždice římaké mosaiky vzorkované v překrás
ných vzorcích slohových na objednávku dle
libosti, dluždice kostkované, zvláště pevné pro
chodníky, tovární místnosti, skladiště, vjezdy
podléhající neobyčejnému upotřebení v aíle

4—5 cm.

Dlažby z pěchovanéhobetonu.
odborníky spracované pro místnosti tovární a

řeklsklepy, překlenování místností, pavlačí, rovných
stropů, potoků, reservoiry a beton. práce vůbec.

Roury cementové ku=
laté 1vejčité

od 10 cm. až do 100 cm. 8 vyčnívajícím falcem
a vnitřní patní styčuou spárou, kladení a tě=
snění rour obstarám vlastními zručnými dělníky
a poskytujiza eolidní provedení záruku.

OB“ Kunalisace betonové<
pro města, továrny, domy, jakož I
odpadové rourovody 6 potřebnými

vstupy.

Křestní lisóy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna.
——

Pro nynější dobu
přátelům doporučujeme následují spisy:

OvoceHusiliim0 000

Husitství a proleslanísivi ©
OsivaHusovu0 0000

Husitstvía svoboda© © ©
Všecky tyto spisy vyšly v „Časových Úvahách“.

Prodávají se po S haléřích.
Při hromadných objednávkách až 50%, slevy.

Jsou to dílka ceny trvalé.

W> Novéobšírnější dílo "E
„Husité jindy a nyní“

již jest dotištěno.
112 stran. — Cena pouze 24 h. — Při větší

objednávce značná sleva.

Objednávky vyřídí

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.

Ziťanie

k Nejso. AróciSáně
B“ s zápčoy"i

nabísí 100 kusů sa 3 K

Biskupská Amiohátna.



„P 23 danKrjjpin,
9 (J. Syvalterův synovec,ná

stapce)
odberný uměleckýzávod

pro

malbu okon kostelnich
PRAHA-I.,

č. 145 st, Mala itarlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelesnými rámy, sí

lémi 1 vsasením.

Veákeré rozpočty, akizzy i odborná
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ký©
MI

ORP“Nesdetnáveřejnái písemná pochvalná uznání. "E

Založeno roku 1886.

prláky kostelní
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidni český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svióky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále pasohaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.

Výrobky snámé, desvadné jakosti, obsluha rychlá
a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Víno"5
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

JAN KALIS,
hodinář a zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvěry hodným tásilky ma výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Založenor. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatní). apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené. znězeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychleA
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
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.————
Rychlopraci stroj

o

za zl. 18:50 s 2 letou zárukou, který vy
pere za 3 hodiny 100 kusů prádla, nabízí

K. V. SKUHERSKÝ,
velkozávod truhlářský

v Hradoi Král. proti hotelu Merkur
číslo 303.

)A7
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KostelnínáČInÍk
Wa6“ vlastní výroby

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Ceny výrobní.

k největší spokojenosti,

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

Prvni česká továrna
dýmek

A, Patrná a syn
- wJaroměři. - 

PATRIA

Založeno 1842.

eĚw$'Cenniky zdarma a franko. "if
Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.

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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ne splátky bez zvýšení cen!

Oltář
poučná i modliební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 368 stran 8“
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkupeckábrožovaný<. + < ©©4600 42h

vázaný v poloplátné . . . . . -. « « « 58 h
vázaný v celoplátně . . . . . - . <. « 68 h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h

Oltář,vydání na velinovém papíře vázaný celýv ků se zlaceným křížkem a ořízkou . . K 180

Biskupská knihtiskárna.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručné a levně
kazatelny,"ij

PRB*Boží hroby, "ji
PR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.
OOOO0000000

.
přiložiostné hostiny upravuje a obstaráváve kteréžto příčině těší se hojnému, liobotivámu

P. T py. bostíz !raby i s kraje.

Václav Vacek, majitel.



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 (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

blédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

ŘE dřívesávodna sušitkování ovoce,olekný ji73 r. 1886, nejstarší svého druhu v ČecháchKA
— nabízí —

koňak, olivovicí, borovičku, jeřabinku,
a punše, likéry, sladké ovocné

víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi le koňak a u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaslli
státníadiplomemslatémedaile,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a Iranko.

—Ú

t. KOSA —
SLEPDobrý Hospodář

Bet kosou v Rakousku.Zaaždý kus se ručí, a přijme se
výměnou zpět. Na každýchode

„ braných 10 kasů 1 kosu zdarma.
= Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 76 860 85b 9 9% 1© 1% 110
Pološiroké

8K 212216220 2 262322-40202268 2 803—jroké
K 226 2-342-42262 264 2-76286 3— 316332

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko

České sasílatelství hospodářských potřeb

v Hranicích (Morava).

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Jněnébo, 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

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděo
nými výhodami a liberálností.

Všechen zisk náleží členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Posorahodny jsou zvláště sazby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ha.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ia.) 4 a Ia.) 6 na věno dítkám,
Ig.) na výsledky množné,
Ia.) 6 a lla) 6 se 4"/, stoupajícím

zůrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 24,189840-65
Dosavadní výplaty K 70,23287358

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Bonorální řiditelstvo banky Slavie
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

Omísto hospodyně
na faru prosí dívka z lepší rodiny, osamělá, obou
zemských řečí mocná, která je nyní prozatímně

na podobném místě. Nároky mírné.
volujeme zvláštní výhody. | Nabídky vyprošují se do adm. t. I. pod zn. A. P.

VV,Sa VVNYNSNVVNS VVN909690990 449499s4a4s

eh Poděkování. 8
+3 ad

sč V šem, kteří našeho milovanéhostrýčka, důstojného pána %Do / W S;
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a biskupského notáře a faráře v Morašicích, S
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> ke hrobudoprovodili,jmenovitěvysocedůst.pánu"I"om áši Střebskému, čest.kanovníkua bisk. Ne
R vikáři v Mikulovicích,veledůst. pánu A loisu EBBroulovi, prvoděkanuv HeřmanověMěstci,za krásnou VA

26 pohřebnířeč, a všemu v tak četném počtu shromážděnémuveledůstojnémudAuchovenstvu, velectě- 2
c = nému úředniotvu J. Jasnosti knížete Ferdinanda Kinského z HeřmanovaMěstce a okoli, slavným o

0 obecním zastupitelstvům přifařenýchobcí kollaturyMorašické,zvláštěvelectěnémupánu o
KM J. Roztočilovi, starostoviMorašickému,za vzornévedeníprůvodu,slavnémusboru pěveo= 0
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srdečné „Zaplať Pán Bůhl“
Na Opočně, 1. června1903. |František Barvíř,

kooperátor.
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Majítel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Jana Leopolda Haye,
hiskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1788 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelav Řezníček.

"Pokračování .

9, Ždírec. Panství Střítež. Kněží. Farář
Leopold Funkner jest jedním z dobrých duchovních
správců tohoto vikariátního okresu. Jeho mravy
jsou bez úhony, kněžská vážnost jest v jeho tváři
vyznačena, slušnost jest v celém jeho chování. Ze
všeho, co vždycky skromně mluví, vyzařuje více
zdravý lidský rozum, než-li věda. Jeho farníci ctí
jej jako pastýře, kterýž se o jejich poučení, mravy
a 0 jejich duchovní blaho upřímně stará.

Přifařené obce. Ždírec, farní ves, zde každou
neděli a svátek řádné bohoslužby se konají. Střítež,
Schůtzendorf, Hilbersdorf, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Dobrodín a Měším, vesnice '/„ ho
diny od farního chrámu. Pávov, vesnice 1'/, hodiny
od farního chrámu. Philippadorf, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Malá Věžnička, vesnice '/, ho
diny od farního chrámu. Waldhof, vesnice dobré
2 hodiny od farního chrámu.

Kommendatní a filiální kostely. Střítež má
kapli, v níž se však jenom jednou do roka řádné
bohoslužby konají.

Skoly. Zdírecká Skola je bídná, těsná a málo
navštěvovaná. Škola ve Stíteží jest bídná a neza
sluhuje ani jména školy. V Dobrodíně a Měšíně
jsou rovněž školy, obě však nezasluhují ani zmínky.
Také Malá Věžnička má bídnou školu.

Obyvatelstvo. Zdírec 335 katolíků; Střítež,
Schůtzendorf a Hilbersdorf 807 katolíků; Dobrodín
a Měšín 499 katolíků; Pávov 156 katolíků; Philippa
dorf 63 katolíků; Malá Věžnička 194 katolíků;
Waldhof 43 katolíků. Dohromady 2097 katolíků.

10. Slapánov. Panství Střítež. Kněží. Farář
František Michel, jest dobrý starý muž, proti němuž
nedošla stížnost žádná. Náleží ve třídu obyčejných
vesnických kněží, kteří málo vědí, a tak dle své
možnosti farní úřad zastávají, u nichž třeba spo
kojiti se čistými mravy a vyhledávati pokojné cho
vání. To on máa tak nahražuje u svých osadníků
příklady, co mu na osvíceném vyučování schází.

Jeho kaplan Ignác Gottwald jest nábožný,
avšak nanejvýš chudý duchem. Hodí se vkusu
tamního, stejně zbožného, avšak neosvíceného lidu.

Přifařené osady. Slapánov, farní vec, kde se
každou neděli a každý svátek řádné bohoslužby
konají. Cachotín, Pífaffendorf, Smilov, Horní a
Dolní Věžnice, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.
Hochtanov, Květinov, Pozovice, Kamenná, Horní
Věžnice, vesnice 1 hodinu od farního chrámu od

lehlé. Nové Dvory, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu. ,

Skoly. Slapánovská škola nebyla by docela
bez významu, kdyby byla pilněji navštěvována, avšak
v letě a na podzim je vždycky prázdná. Dolní
Věžnice má školu prostřední Kamenná a Horní
Věžnice mají školy, které však v letních měsících
nejsou navštěvovány.

Obyvatelstvo.Šlapánov 490 katolíků; Čachotín,
Pýaffendorf, Smilov, Horní a Dolní Věžnice 819
katolíků; Hochtanov, Květinov, Pozovice, Kamenná,
Horní Věžníce 1231 katolíků; Nové Dvory 237
katolíků. Dohromady 2783 katolíků.

11. Pohled. Panství Pobled. Kněží. Admi
nistrator fary Antonín Polízer, exjesuita a bývalý
misionář, jejž pan kníže arcibiskup za duchovního
rádce a dozorce ve starém klášteře cisterciacek
shromážděným exkarmelitánkám a exdominikánkám
ustanovil, stal se po odstranění cisterciackého pro
bošta, kterýž u bývalých klášterních panen svého
řádu byl zpovědníkem a zároveň s jinými dvěma

ny farní úřad obstarával, správcem fary v Poedu

Misionářskému duchu nedůvěřující bi-kup le
svého způsobu jej zkoušel, jak se muži zkoumají.
Vedle osobních rozhovorů, jež s ním o rozličných
předmětech měl, vzal na radu zřídka klamající po
věst, která úředním osobám jako stín tělu následuje.
Bylo mu konání tohoto kněze tím snadněji dokonale
vyz ěděti, poněvadž celé obce této farní osady k němu
se dostavovaly u biskupa prosily se slzícími zraky,
aby jim posechal pastýře, který jest celou jejich
útěchou.

»Nikdy«, pravili tito každé přetvářkyneschopní
lidé. »neměli jsme tukového faráře. Teprve od něho
naučili jsme se Kristově zákonu, povinnostam našeho
svatého náboženství. Ve dne i v noci snaží se naše

dítky cvičiti. Jeho modlitby, jimiž nás ke slovu
Božímu a vyslechnutí farní mše každou neděli a

že se jich nasytiti nemůžeme«.

Stejně mluvily také zbožné duše, jež se zde
na této poušti ke zbožné emrti v modlitbách a
pokáních připravují.

Biskup musí býti vůči tomuto dobrému knězi
spravedlivým: nalezl v něm ve vědě spásy dokonale
vycvičeného muže, muže, kterýž dle svých zásad
zdá se držeti se jádra a nikoliv skořápky nábo
ženství. Všechna jeho kázaní jsou vyučováním,
směřujícím k srdci a nejsou hříčkou, která se jenom
povrchu dotýká. Horlí pro spravedlivost a mravnost
a již se mu podařilo, zde velice obvyklé noční
schůzky obou pohlaví přesvědčením vymýtiti.

Jeho přehnanou přísnost ve zpovědnici, jež
zde a onde jistou pozornost způsobila, biskup ve
své instrukci v odstavci Pohled uznal za dobré
zmírniti.

Jeho kaplani chovají se dle příkladu svého
faráře.

Přifařené obce. Pohled, sídlo faráře, kde se
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby konají.
Dlouhá Ves a Jilemník, vesnice */, hodiny od
farního chrámu vzdálené. Zdírec, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Sem patří ještě dva domy
z Chrasti (kterážto ves ostatkem přifařena jest do
Krupé), jež mají do Pohledu dobré dvě hodiny
cesty. Siebentanny (Říčky) a 2 domy z Krátké Vai,
která ostatkem do Bělé náleží, jsou od Pohledu
vzdáleny '/, hodiny. Macourov, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu vzdálená. Bartošov, Schůtzendorf,
Stříbrné Hory a Utín, vesnice */, hodiny od fary
vzdálené. Cibotín, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu vzdálená,

Kommendatní a filiální kostely. Nedaleko od
Pohledu jest kaple sv. Anny, v níž se lid častěji
shromažďuje, kde však jenom jednou za rok řádné
bohoslužby se konají. Dlouhá Ves má filiální
kostel, v němž se každou třetí neděli a o velkých
svátcích řádné bohoslužby odbťvají. Schůtzendorf
má veřejnou kapli, v níž se však jenom o velkých
svátcích řádná bohoslužba koná.

Školy. Škola v Pohledu jest zcela nová a dá
se od ní nejdůležitější potřeba pro osvícení této
krajiny doufati.

Obyvatelstvo.Pohled 281 katolíků; Dlouhá
Ves a Jilemník 404 katolíků; Zďírec 107 katolíků;
Siebentanny (Říčky) 120 katolíků; Macourov 61
katolík; Bartošov, Schůtzendorý, Stříbrné Hory a
Uřín 675 katolíků; Cibotín 143 katolíků, 1 pro
testant. Dohromady 1791 katolík a 1 protestant.

Poznámky. V této farnosti nacházejí se tři vesnice,
jež veskrze jenom českým jazykem mluví a tudíž na far
ním vyučování, jež se veskrze německy odbývá, žádného
odílu míti nemohou.Jsou to Stříbrné Hory, Utín a

Šchůtzendorť, Místní kaplan v Schůtzendorfé nebyl
by ovšem lhostejným dobrodiním pro těchto 370 opuště
ných duší. Biskup však nemůže se za to přimlouvati, po
něvadž ani vzdálenost, ani počet duší obvodním pravidlům
neodpovídají. Bude je tedy nutno přifařiti k české faře
přibyslavaké.

12. Libice. Panství Libice.Kněží. Farář Václav
Plodík vyznamenává se dobromyslnou a tichou po
vahou, jinak však rovná se muži, od něhož jeho
osadníci nějakého největšího osvícení očekávati ne
mohou. Mravy jeho jsou bez hany, jest nutno, aby
on opět zbudoval, co jeho poslední, pražskou kon
sistoří v minulém roce sesazený předchůdce pobořil.
Má lásku ke školní mládeži.

Přifařené osady. Libice, farní ves, kde vždycky
po tři neděle, čtvrtou a pátou jinde řádné boho
služby se konají. Lhotka, Suchá, Stráň vesnice

loves, Stěpánov, Bezděkov, Kladruby, Hranice,
Blalnice, Jentkoves, Předboř, Lány, I.hůta, Sloupno,
vesnice, jež jenom '/, hodiny od farního chrámu
jsou vzdálené. Hařilova Lhotka, Dolní a Horní
Vesce, Štikov, Spálava, Nehodovka a Barovice,
vesnice */, hodiny od farního chrámu vzdálené,
Slavíkov, Modletin, Vratkov, Hoštětinky, Kubalka,
Křemenice, Chloumek, vesnice hodinu od Libice
vzdálené. Polom,. ! ipka, Dolní a Horní Bradlo a
Střítež, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu od
lehlé. Hluboká, ves dobré 2 hodiny od farního
chrámu vzdálená.

Kommendátní a filiální kostely. V Modletíně
jest veřejná kaple, v níž každou čivrtou neděli
řádné bohoslužby se konají. V Polomi jest veřejná
kaple, v níž se každou čtvrtou neděli řádné boho
služby odbývají.

Školy. Libická škola jest bez obratného uči

proto docela beze všeho významu.
Obyvatelstvo. Lábice 287 katolíků; Lhotka,

Suchá, Stráň 124 katolíků, 11 protestantů; Dolní
a Horní Sokoloves, Stěpánov, Bezděkov, Kladruby,
Hranice, Blatnice, Jentkoves, Předboř, Lány, Lhůta,
Sloupno 882 katolíků. 82 protestantů; Hařilova
Lhotka, Dolní a Horní Vesce, Stikov, Spálava,
Nehodovka a Barovice 210 katolíků; Slavíkov,
Modletín, Vratkov, Hoštětinky, Kubatka, Křeme
nice, Chloumek 321 katolíků, 19 protestantů; Polom,

| Lápka, Dolní a Horní Bradlo, Střítež 214 kato
1 líků, 25 protestantů; Hluboká 34 katolíků, 7 pro
: testantů. Dohromady 2192 katolíků, 144 protestantů.
| P . Zdejšímu dachovnímu správci. kdyby
"mu byli kaplan přidán, nelze svých ve 34 různých míatech

——-——

bydlících +192 duší vyučováním a ostatními nábožen
skými pomocnými prostředky postačitelně opatřiti. Přiložená
tabelka obsahuje to další, jak by se zde zřízením modle
tinské kaplanky a různým přefařením mohlo pomoci.

13.Studenec. Panství Studenec.Kněží. Admi
nistrator fary Bernard Krines jest způsobný, skromný,
milování hodný muž. Pochopuje a vycifuje zásady
pravdy, má správné pojmy spojené s dobrým srdcem.
Kdyby se nacházel v místě, kde by měl knihy a
návod, mohl by se také k důležitým záležitostem
potřebovati. Biskup zamýšlí mu svým Časem vika
riatní dozor na jeden díl těchto německobrodských
farností svěřiti. '

Přifařené osady. Studenec, farní ves, kde
každou druhou neděli řádné bohoslužby se konají.
Nový Studenec, Podmoklany, Rovné, Hudeč a Zá
lesí, vesnice pouze '/, hodiny od fary odlehlé.
Oudavý, vesnice '/„ hodiny od farního chrámu
vzdálená. Strůžinec, vesnice */, hodiny od farního
chrámu vzdálená,

Kommendatní a filiální kostely. V Novém
Studenci nachází se veřejná kaple, v níž každou
druhou neděli řádné bohoslužby se konají.

Školy. Studenecká škola jest jednou z nejlep
ších škol vesnických, jenom že je přes léto od
chudých selských dítek málo navštěvovaná.

Obyvatelstvo. Studenec 259 katolíků, 7 pro
testantů; Nový Studenec, Podmoklany, Rovné, Hudeč
a Zálesí 50% katolíků, 13 protestantů; Owdavý 134
katolíků; S/růžinec 69 katolíků. Dohromady 909
katolíků, 26 protestantů.

14. Chotěboř. Panství Chotěboř. Kněží.

na vinici Páně sestaral. Jeho farníci chválí jeho
snášelivost a jeho pořádkumilovnost. Nikdo si na
něho nestěžoval. Ke slávě mu slouží, že on, vzdor
tomu, že v jeho sousedství mnoho protestantů bydlí,
své stádo od bludného učení čistým zachoval.

Jeho kaplan Václav Hofbauer, farářůvsestřenec,
má nejlepší vůli vzdělati se. Avšak scházejí mu
koihy i prostředky, aby si je mohl opatřiti. Kéž
by Pán srdce zámožného dobrodince pohnouti ráčil,
aby něco na dobré knihy pro chudé kněze odporučil!
Prokázal by tím ubohému pokolení lidskému platnou
službu. Kterak pak mohou mnozí učitelé lidu svě
řeným jim dítkám zrnité poučení poskytovati, když
ho sami nemají, a odkud pak mají je bráti, když
jim schází na pramenech, z nichž by mělo býti
čerpáno?

Přifařené osady. Chotěboř, městečko s farním
chrámem, v němž každou neděli a svátek řádné
bohoslužby se konají. Svinná, Dobkov, Zálesí,
vesnice '/„ hodiny od farního chrámu vzdálená,
Raňkov, vesnice */, hodiny od farního kostela vzdá
lená. Čachotín, Jahodov, Nemajov a Jílem, vesnice
1 hodinu od farního chrámu vzdálené.

Kommendátní a filiální kostely. V Čachotíně
jest veřejná kaple, v níž se čtyřikráte za rok řádné
bohoslužby konají.

Obyvatelstvo. Chotěboř 1874 katolíků; Svinná,
Dobkov, Zálesí 139 katolíků; Raňkov 122 katolíků;
Čachotín, Jahodov, Nemajov a Jílem 453 katolíků.
Dohromady 2888 katolíků.

(Pokračování.)

Dian a pianin
výtečných

bohatývýběr v cenáchnad mírulovných u

Marie Benešové
v Praze, Celetná ulice, 12. L p.

Paramenta.

lgnáce V, Noškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P, J. Neškudly, faráře va Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvá
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
MCenntky, vzorky i roucha hotová na ukácku

se na požádání franko zašlou.
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Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

umělecký závod M

Jos. Aiteslicha
o Hradci Hrálové

provédí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

PRPXPREXPX

©
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PXEXHPXEX

we-kazatelen,ž
M křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od. X

bornou dokonalostí přesně dle aloha. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

x Přečetná pochvalná uznání PS ruce. Rozpočty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

x Závod pro kostelní práce a výrobu rámců vč;
saložen r 1591. + |+
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Prvni výroba

věžních

hodin
v Čáslavi |

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

levná, jakost výborná.

mmm Pro důst. farní úřady.IIIB

Výkazy dotačních nadací při farním obročí
dostati Ize 1 arch za G haléřů

v Biskupské knihtiskárně v EradociKrálové.PROKOPROKUUKR,
Pi | náčk OVo m © jest nejlepšímýdlotolletní.Čin

mýdlo (anolínové
atrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm
nejpříemějším požadavkům úplmě vyhoví.

Vyrábí již od r. 1897 výhradně

JOSER PLN ÁČEK, ©. a k. dvorní dodavatel— v Hradci Králové. —

|

Lidový nápoj. Zázvorové pivo.
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Z zázvorového připravíte =
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Navštírenky „ |Jjen za 5 haléřů ;
Ó pomocí nových šumivých bonbonů firmy S
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všech dr uhů ů | A. MARŠNER,Kr. Vinohrady(S $
Biskupsk á 5 Věadykdostání,Blnvně(. (PladěPraha,Ferdi- s

knihtiskárna. M “

: Erospěšno zdraví a kapse!
o

NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
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Jmserty se počítají levně,

| Obmova vycháší v pátek v poledne.——
Ročník IX.

Zveme syny a dcery Tvé, odkazu našich sa. apoštolů věrné, na
sjezdkatolickýv Brně,který budedne 26., 27. a 28. čer=vence 1903.

Všemzajisté v dobré pamětiještě bude první náš sjezd
brněnský, předdevítilety konaný.

S radostí vzpomínáme všichni na ohromné účastenství věrných
katolíků, kteří tohda nedbajíce překážek sjezdu strojených uposlechli
přání sv. Otce Lva XIII, projeveného v encyklice ze dne 3. března
r. 1891, a sešli se za přítomnosti uejdůstojnějších biskupův, aby mysl
a srdce své povznesli, vědomí své náboženské osvěžili a lásku k Bohu
a vlasti oživili; aby osvědčili nezlomnou věrnost a oddanost svou
k náméstku Petrovu, papeži Lvu XIII., aby v bratrské shodě po
učili a poradili se o zájmech národních a hospodářských na povzne
sení blahobytu pospolitého.

Všichni vzpomínáme skvělého prvního sjezda ve vlastech našich,
nadšení všeobecného a horlivosti, s jakou schůze jak slavnostní tak
odborové byly sledovány. Vzpomínáme i poučení a dojmů mohutných,
které nás i domů provázely k radostnému konání povinností nábo
žeaských, národních i pospolitých.

Byť se i nebyla splnila všechna přání na prvním sjezdě prone
sená, přece byl úspěch jeho v mnohém ohledu požehnaný.

Důkazem toho je celá řada sjezdů podobných, jež od té doby
s nemenším úspěchem konaly se v Příbrami, v Táboře, v Hradci
Králové, v Praze, v Tornově, v Kroměříži a loni opět v Králové
Hradci. Důkazem toho je zvýšené uvědomění náboženské proti světem
se šířící lhostejnosti, důraznější odpor lidu našeho křesťanskéhoproti
podvratnýmproudůmvšehodruhu, důkazemtoho dětinnáláskai úct.
k Posvátné hlavě všeho křesťanstva, Lvu XIII., jakáž se jevila

četných slavnostech jubilejních i velkolepou poutí do Říma r. 1900.
úkazem toho jsou i mnohé spolky a dražstva, na základech kře

Danských založená a utěšeně zkvétající; hlavně také prohloubení a
stozšíření úcty k uašim ss. apoštolům Cyrilla a Methoději a k dědictví
rejich posvátnému, kleré i nadále musí zůstati nákladem a pokladem naším
jnejcennějším, o který se nijak a nikým nedáme oloupiti.

Ký div, že úspěchy tyto volají po svém obnovení, utvrzení a
doplněnínovým,druhým to sjezdem v královském hlavním

Mobutnění náboženského vědomí ještě zvýšilo urputný boj proti církvi
katolické, proti níž jako jediné pevné skále křesťanského řádu světo
vého jako vždy jindy všechno v jeden šik se pojí a zbroji, co nechce
znáti nad sebou uotority božské a tím méně lidské,

Protivy mezi společenskými stavy a třídami se přiostřily a
zápas mezi nimi ještě více se.roznítil. Podobně i národní úspěchy,
jež po právu a spravedlnosti vlastní silou a tuhým bojem byly du
byty, dráždí nepřátele k nebývalé posud nevraživosti. Dědictví sw.
Cyrilla a Methoděje, víra i národnost naše, potřebajeobrany
vždy úsilovnější, poznání vždy hlubšího, lásky vždy horoucnější; nám
Moravanům pak připadá úloba, prvoími státi v řadějeho obrancův
a pěstitelů.

Toť i celý účel a program katolického sjezdu druhého, k němuž
věrné katolíky všech vlastí našich netivé zveme. Jsou to zájmy
společné všem Čechům dobré vůle, kterým církev a vlasť
ještě něco znamenají.

Sjezd náš nebude sjezdem strany a nebude se vůbec zabývatí
otázkami politickými, vyhne se veškeré neplodné polemice a bude se
obírati veskrze vážnom prací positivní, jak nejlépe bylo by pro
spěti milovanému národu našemu v mravních i hmotných potřebách
a zájmech jeho,

Proto přijďte všichni, jakéhokoli stavu a povolání, kdo hlásíte
se k heslu:

„Dědictví Otců zachovej nám, Dane!"
V Brně, v červnu 1903.

Ústřední výbor přípravný:
Dr. Josef Koudela,

říšeký a zemeký poslanec, airokát v Brně,
předseda.

městě Brně, k němuž se právě chystáme.

(Následuje ještě 49 podpisů.)

Fr. Sal. Bařina,
zemský praelat a opat na St, Brač.

Slusný dotaz věnovaný „Času“
a listům spřízněným.

(3) Akademičtí pánové!

Není to právě velikou ctí pro Vás, že

místo povědění plné, zaručené pravdy v otázceHusově zdůrazňujete soustavně pokřik ulice a
jí se vláci dáváte. Co bylo na Hasovi kato
lického, to soustavně pomíjíte, pohrdajíce bez
ohledně mnohými články víry, jimž Has věřil.
V čem Hus zaujímá přikré stanovisko proti
Vašim moderním ideim, to soustavně mlčením
přecházíte také; to vše má býti obmyslným
manévrem, aby Vás méně uvědomělé davy po
kládaly za nejlepší dědice Husových idef. Vy
se o poznání historického Husa nestaráte, za
to my můžeme říci, že právě mužové smýšlení
katolického v otázce husovské odkryli a pově
děli pravdy nejvíc. Jmenujeme jen Tomka,
Borového, Lenze, Helferta, Kalouska. Vy jste,
pánové, dosud nic podstatného z jejich úvah
nevyvrátiti, ale přes to jest Vám milejší bás
nické dobrodružství než zaručené pravdy histo
rické. Jestliže klidně srovnáte učení Husovo
s Naším a pak se zásadami svými, musíte sami
pci že katolická církev má daleko víc zásad

s Husem společných než Vy; tedy že byvzhledem k Husovu učení mohla sepíše rekla
movati Husa pro sebe než strana Vaše — kdyby
měla tak široké svědomí jako její protivníci.
My katolíci však přes všecko kaceřování zcela
správně dovedeme rozeznávati mezi pravdou
a bladem. Za nic nás nepřinutíte, abychom
pro některé dobré vlastnosti mistra Husi ne
poctivě zatajovali také jeho neprospěšné akva
penosti.

Vy jste nepřátelskou agitací zfanatisovali
méně učený lid tolik, že se alicí hned vylu
čoje z národní společnosti takový člověk,který

statečně a podle nejlepší pravdy prohlásí, že
Hus ačil také bladům; Vaše činnost nepřináší
uvědomění, ale rozeštvání chudých duchem.
Půjde-li to tak dále, zfanatisujete své přívr
žence tak, že v skutku v jejich středu nikdo
nesmí v nynějším vědeckém a svobodomysl
n.-m věku promloviti o Husovi pravda; ulice
každého zakřikne.

Ač seneostýcháme plooa pravdu o Husovi
pověděti, ač uznáváme, že za doby Hasovy pa
novaly v církvi zlořády, přec nás nazýváte
farizeji, přec nás pokládáte za falšovatele
historie; komu název farizeů náleží spíš? Novo
husitům, kteří články Husovy zamítají, mnoho
z historie zamlčují nebo nám, kteří chválíme
na Husovi jen to, co skutečně chvály zaslahaje?

Při tom všem prozradili jste až překva.
pojící vědecké mezery v otázce hugovské již
tím, že se žádaý z Vás a Vašich přátel nepo
stavil proti směšným lžem pamfletu Pogiova,
ač tolik rádi všecko kritisujete. Inu, pamflet
onen uvedla na knižní trh v Čechách strana
evangelická, byly tam drzé pomluvy proti
katolíkům a proto vše musilo býti — pravé.
Teprve katolící mosili odkliditi tuto ostadu
české vědy. A Vaši přátelé místo kajícnosti
nás stíbají dále.

Pánové, v Čase jste uveřejnili nyní tuto
nepravdu: „Dra' Řezníčkovi podařil se plán
jeho, aby klerikalism zanjal k Husovým slav
nostem stanovisko chytrosti. Ne stanovisko
pravdy, zásady katolické, nýbrž stanovisko,
které praví: Smýšlejte si o Husovi, jak smý
šlejte, nechte slavnostem volný průchod a kde
možná, hleďte je dostati do svých rukou“.
Prý se nám to 8e slavností na Staroměstském
náměstí již podařilo; bude mloviti Dr. Grégr,
spolupracovník Alfonsa Šťastného. Podobných
šlágrů už jsme slyšeli dost, proto třeba aspoň
nyní se ozvati.

1. Kde převládá stanovisko chytrosti, v.
-*

pastorů nebo u nás? Kdybrchom některé histo
rické osoby tak Istivě a s přetvářkou zneuží
vali proti církvi evavgelické, jako to činí
pastoři proti nám, nazvali byste to nejhorším
klerikalismem. 2. Obvinění, že by chtěla do
stati katolic«á strana oslavu Husa do svých
rukou, musíte, pánové, teprve dokázati. Dr
Grégr jest nám zrovna tak cizí jako Vy; a to
byste přsce měli vědět, že Alfons Šťastný,
který psal pamflet proti Božství Ježíšovo,
žádným katolíkem není. — Ale Vás, pánové,
velice mrzí, že snad přednášku Grégrova ne
bade přece tak strannická jako řeč některého
pastora. Vždyť se odvažujete házeti klacky
pod nohy i universitním professorům, jestliže
se tito odváží pověděti kus historické pravdy.

Když již nám tedy vytýkáte pokrytectví,
zodpovézte laskavé někoiik dotazů. Neuvádíme
je pro nějaké dráždění; chceli kdo Husa
slavit, my mu nebráníme a nikdy také nemí
níme podceňovat jeho dobré vlastnosti; ale
v zájmu vlastní cti vystapojeme s otevřeným
hledím.

I. Hus praví, še každý člověk v smrtelném
hříchu postavený vše, čeho na světě ušívá, krade;
bere bes vůle Boší $ zdraví, světlo, déšť. Všecko,
co hříšník má, drží proti právu a spravedlnosti.

Jest tedy převrácenostá, jestliže se obyčejné
krádeše trestají, ale krádeže následkem hříchu
smrtelného spáchané nikoli. Co platí o majetku,
to se vstahuje laké na důstojnosti občanské. Žádný
hodnostář nemá práva užívati úřední moci, na
lesá-li se v hříchu smrtelném. — Dokašte nám, pánové,
še Hus tak pochmurnou a zcela nerosumnou sásadu
nehlásal. Víte, kam by vedly praktické důsledky
takových nauk? Dr. Kalousek se vyjádřil:
„ThDr. Antonín Lenz dokázal, že ve spisech
Husových nacházejí ae některé částky filosofie
Wiklefovy, které jsou v odporu s křesťanskou
úaukou o Bohu, o světě a řádě v něm,a které
ve svých důsledcích nesrovnaly by se vůbec



se žádným pořádkem v církvi ani v občanské
společnosti“ Popřeteto, můžete.li,a pak teprve
hlásejte, že byl Hus odsouzen pro pravdu.

II. Kdokoliv se dopustí smrtelného hříchu,
všemi dalšími skutky hřeší, ať bdí ať spí. Dobrý
skutek, konáme-li jej ve stavu hříšném, nám
neprospívá, ale dokonce škodí. „Vědomo jest,
že modlitba učiněná nehodně, jakožto ve smr
tedlném hřieše, netoliko není užitečna, ale jest
škodliva(!). Lid hřiešný čině skutek, jenž v sobě
jest dobrý, hřiechův přidává u třem více hřeší“.
— Rcete, zda takto Hus neučil; a jestliže
víte, že tak učil, povězte, zda takové nepravdy
mohli a mohou rozomní lidé schvalovat. Pak
teprv se hněvejte na církev, že chtěla a chce
zničiti v Husovi věčnou pravdu.

JIL Has se odvážil tvrditi, že bylo pa
pešství založeno teprve sa císaře Konstantina (r.
301), ač se mohl dokonale přesvědčiti aspoň
ze spisů svatých otcův, na které se často od
volává, že jest to nepravdou; často opakoval
nepravdivou báchorku o papežce „Agaes“,
ačkoli báchorka ta byla až příliš nešikovné
nepřáteli papežství vymyšlena. Dokužte nám
tedy, že i tato mínění Husova jsou pravdivá
a pak teprv můžete tvrditi, že nezaujímáme
v otázce hasovské „stanovisko pravdy“.

IV. Tronsíte stále lesklé fráze o Hasově
svobodomysluosti, ale při tom vědecké důkazy
chybí! My víme spíše o pravém opaku. Hus
přece napsal: „Kacieři ode všech věrných mají
savršení býti; a budý-li napomenutí a neodstúpí,
mají i od cisích mocí potlačení býti. Tu die vý
klad na to slovo: od cizích to jest: od laikóv
i světských, jenž mají tu moc. — Kacířové,
kdyby, byvše ponaučení a napomínání, od svých
bludův vstoupiti nechtěli, na hrdle trestání býti
mají. — Církev nemá žádného tovaryšství —
s kacíři; jestli se jich kdo přidrží, hned bývá
nakažen jedem smrtelným, a neobráti-li se
duše jeho, i s tělem sahyne. — Doktorové svatí
mají církev hájiti od dáblův a od kacířův;
doktorům těmto zajisté přikazuje Pán, aby
bludy kacířské hned na počátku kazili.“ | Hus
nařisoval světským pámům, aby nutili mocí nepo:
dajné laiky k sv.přijímání. Ani inoudré námitky
jiných nepřivedly Hasa k mírnějšímu náhledu.
Odpovězte sami, zda se takové zásad“ aspoň
zdaleka dají srovnati se zásadami nynějšího libe
ralismu; řekněte, zda by byl Hus ke všem
naukám náboženským snášelivý. Že Hus žádal
nejúplnější svobodu pro sebe, to ještě není
důkazem, že by ji byl přál jiným. Vždyť
1 Luther, který jinověrce spíláním častoval,
chtěl míti pro sebe svobodu naprostou; 8vo
bodu pro sebe si zjednal ifrancouzský atlačitel
Bonaparte, svoboda pro sebe chtěli i ti čeští
pánové, již za doby protestantismu v Čechách lid
drželi v tuhé porobě a násilně jej protestanti
sovali. Když už tedy stále v nejrůznějších
variacích provoláváte, že církev « Husovi
chtěla upáliti představitele svobodomyslnosti,
dokažte to; jeden věcný důvod musí přece
platit víc než tisíc frází —. Zatím toto.

Pánové, již Vás naše redakce vícekrát
vybízela, abyste jí na její věcnou obranu
proti Vašim útokům dali zase věcnou odpověď.
Nestalo se; místo odpovědí jsme dostali vždy
zas jen kopanec s jiné strany; a když jsme i
takový přepad odrazili, zase jste nás fali -lží

OFEUILLETON.
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Píše J. S-a.

Paní móda při svých stkvělých triumfech
s dosti dobrým výsledkem již působí i na pohlaví
mužské Teď už přešly časy, kdy dědil po dědeč
kovi soukenný kabát ještě jeho vnuk. Nyní k vůli
dokonalému uspokojení světovládné paní by našinec
měl vlastně měniti oblek čtyřikrát do roka. Proto
i látky na šaty mužské se vyrábějí z takových
étherických pavučinek, že úběl košile zasvítí na
loktě již po čtvrtletním užívání moderního kabátku.

ím víc naškrobený límeček škrtí a řeže,
tím je modernější. Perka jsou tím lepší, čím méně
jejich tvar odpovídá tvaru nohy. Kdo nezakusil
slastí, jaké Člověku připravuje pět, šest kuřích ok,
jistě neměl moderní botu nikdy na noze. Dřív
byly v módě mozoly na rukou, noha se vyvíjela
graciesně; podle nové módy musí býti mozoly na

nic, aby byla bez hrbolcův, Moderní hůl jest buď
těžký, neforemný klacek, jaký nosívali loupežníci
v českých lesích anebo tenký proutek, s nímž
můžeš sice dělati všelicos, jen opřít se o něj není
ti dovoleno,

Hodinky se začínají nosit místo s kovovým
řetízkem se řemenem s přeskou. Pokrok opravdu
elegantní; a kdyby ten řemen aspoň chránil hos
dinky před vypadnutím z kopsyl Ale on šelma
silák visí z kapsičky zcela volně, takže ještě víc
pomáhá k ztrátě drahého stkvostu.

Úprava vousů má i u nás v Čechách dosti
pestrou hist rii, Dřív se nosily obě štětičky vodo»
rovně s tak ostrými špičkami, že se daly do jehly

jiného drahu do drohého boku. A tak to jde
stále. Nyní však konečněšádáme důramě buď sa
odpověď, anebo aspoň sa šelření pravdy. Odpověste
aspoň na ony čtyři olásky, ješ Vám předkládáme
dnes. Pravíme předem. že Vás nyní nenecháme
jen tak snadno po Vašem obvyklém útoku
uskočit do houští, třebas byste se chtěli chránit
sebe hustší rařežíobvykléhoelovíčkářství. Kde
se jedná o luštění vědecké pravdy, tam fanta
stické básnění nepatří; zvláště ne do listu —
realistického. Honusíse našinci odrážeti stále
lži tak úmyslné, ano nestoudné. Ale přece jest
dobře na pranýř je postaviti. My se Vám ovšem
nezachováme nijak ; k neodůvodněnéma pode
zřívání si vždycky záminku najdete. Ale tolik
jisto: jestliže byste byli skatečně tlumočníky
většiny naší iatelligence, pak by náš národ
musil ztratit n cizích vzdělanců respekt na dobro.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 17. června.

(Dojmy bělehradské kralovrašdy v Praze. — Ně
kolik slov jako dodatek k naším dopisům o pomě

rech Svatováclavské sáložny.)

Slavnostní nálada Božítělového svátku
byla zde letos zvrácena v poplašný shon, jejž
pochopitelně vyvolaly před polednem do Prahy
došlé zprávy o vyvraždění královské rodiny
Obrenovičů. Aby všeobecná zvědavost a horečné
napjetí byly poněkud upokojeny, podnikly
některé pražské noviny v den Božího Těla
vydání mimořádných odpoledníků se zprávami
o hrozném krveprolití bělehradském, jež bylo
jediným a výhradním předmětem rozprav a
úvah v Praze.

V pátek došlá první podrobnosti o udá
losti té působily v Praze ledově a rmrazivě,
Přes to, že králování Obrenovičů v Srbsku
netěšilo se ze zuámých důvodů v národě českém
žádnému pochvalnéma obdivu, každý o způsobu,
kterýmž byli s trůnu a ze světa odstranění,
zádumčivě mlčel. Noční přepadení královského
konaku a bezpříkladné, nějaké „raubandy“
důstojné vyvraždění jejího obyvatelstva pud
nikla a provedla záštita zákonů a veřejného
pořádku, vojsko| Francouzskou revbluci sehrála
„luza“ a ta Juza postavila zajatou od ní krá
lovskou rodinu alespoň před formální soud,
kde pověděno, co se proti ní namítá. A zde
za noční tmy a ochrany bodáků, jejichž prostí
nositelé snad ani netašili, co se pod ochranou
jejich děje, dynamitem vytřískali královští
důstojníci dvéře královského paláce, krá
lovských komoat a po uši ozbrojení velice
málo rytířským způsobem rozstříleli — košila
tého krále i jeho bezbrannou ženu.

O tom všem třeba vážně uvažovati, byť
české úvahy ničeho na celé záležitosti změniti
nemohly! Historie nad ní pronese určitý soud
ten, že řekne, jak si král armádu a lid vy
choval, takovými je měl! Události bělehradské
jsou oepochybným projevem ducha a morálky,
jež v Srbsku následkem bospodářství a vlada
ření operettních králů Obrenovičů zavládly.
Proto může se s jistotou očekávati, že tento

navléknout. Nyní panuje způsob ves ist errcichta,
Obě štětky pěkně lomeně vzhůru, třebas by při
tom mnohý švihák vyhlížel jako nebožtík Don
Ouixote. Všecky možné úpravy vousů se ovšem
aspoň u nás dosud nevystřídaly. Zbývá ještě
vázání obou protilehlých frňousů do mašličky;
z vousů na bradě se posud nepletou rulíky jako
v Persii. Nynější móda serrcicht« jest jakýmsi
náběhem k sčesávání delšího vousu za uši; snad
i k tomu při všestranném pokroku dojde. Táboři
odbývali pěstování vousů hezky zkráika; a když
v Praze uviděli husitského fešáka s krouceným
kafrem, ustřibli mu jej bez milosti. Dráteníci a
Valáškové jsou ovšem až příliš konservativní, tak
že vousy vůbec na obličeji netrpí; mají aspoň
míň starosti s poslušnými dotazy, co kdy paní
móda v příčinění kroucení vousů poroučí. Možná,
že by mnohá emancipovaná dáma radostí vý
skakala, kdyby jí raději vyrostlo na bradě to, co
darovala příroda hlavě,

Lřív si každý pochvaloval, když dobře viděl;
teď však chce být každý mladíček mermomocí
krátkozrakým, je to v módé. Esthetikové sice
říkají, že pohblsd na lidské oko jest nejkrásnější na
světě; ale takový studentík prakticky chce doká

nepovedlo, protože ho Tvůrce neskryl pod skelný
lesk; proto se musí doplniti, neč Boží příroda
zapomačěla. Který student nenosí skřipec nikdy,
musí jím sevřít nosní kůstku aspoň při návštěvě
fotografického atelieru, aby nevyhlížel jen tak po
sprostu. „Ani to ženské oko není příliš dokonalé,
třeba že je nejgenialnější básníci nepřestávají opě
vovat; patrno to' aspoň z toho, že neúprosná
móda poroučí i hezkým dívkám zdokonalit krásu
zraku učeným skřipcem. A jak se krásně vyjimá
taková dětská tvářička patnáctiletého studentíka,
je li ozbrojena skřipcem! Hned vyhlíží o deset

zlý konec Obrenovičů jest případně počátkem
zlých navštívení, jež srbský bodou
ohrošovati stále, dokud příčiny, náklonnost a
možnost k podobným hrozným činům v Srbska
nebudou novým životem a novým vychováním
všechněch jeho činitelů odetraněny a vyhlazeny.

Rozčilení pak, jež následkem bělebradských
zpráv v pátek v Praze panovalo, bylo k večeru
stapňováno do nejvyšší krajnosti sděleními
došlými z Vídně, že zde byl podnikaut útočný
výstapek proti olsaři a králi Františku Jose
fovi. Škutek ten obecně s největším rozhořče
ním odsuzován a 8 největší netrpělivostí a
horečným nepokojem čekáno na ranní sobotní
listy. .

Ty konetatovaly, že výstup proti našemu
stařičkému mocnáři byl skutečně ve Vídni
podniknout, avšak nějaký vážný význam jeho
byl vyvracen uváděním toho, že jej podnikl
choromyalný člověk. Byl to dobrodružný žid
Jakub Reich. Koostatovati dlužno, že jindy
nanejvýš hovorné, nekřestanskými redaktory
psané vídeňské časopisy byly tentokráte ve
svých eděloních otomto nebezpečném výtržníku
Jakubu Reichovi a o podrobnostech jeho vý
stapu, (který byl od nich do agaoskování pa
chatele pokládán a vídeňskými nekřesťanskými
novináři do světa také roztelegrafován jako
skutečný zločinný atentát), na každe slovo
velice skoupé a že ve příštích dnech o skutku
Jakuba Reicha přestaly vůbec psáti.

Jak pražské noviny předpovídají, nebudou
prý míti bělehradské události žádných důsledků
na poměry ve svém sonsedství. O tom dnes
nějaká disputace, co se může z adálosti té
vyvinouti, jest nepřípustnou. Vyvraždění krá
lovské rodiny jest tak pronikavou dějinnou
upisodov, že důsledky její bývaly vždy pravi
delně nedozírné. Ostatně rozhodající činitelé
i v našem vtátě v záležitosti této stojí na sta
novisku docela jinakém, než li někteří redak
toři pražských novin a posuzují bělehradský
zločin nanejvýš vášně, což pražské časopisy
mohly posouditi již z toho, že hned dne 11 t.
wm.telegraficky povolán byl do Vídně pražský
jenerál podmaršálek Orsini, a ihned odpoledním
vlakem tam odjel, což pražským politikům
ušlo zajisté jenom protec. poněvadž jim to
nikdo netelefonoval z — Vídně.

Mimoto bělehradský zločin má obrovskou
svou váhu také v tom, že úvěrní a finančuí
poměry srbské nemohou tím nabýti žádné
obzvláštní důvěry, když nejpřednější záruka
a záštita státu srbského, jeho armáda otevírá
si dynamitem vchod do královského paláce a
pak v něm vraždí krále, jemuž přísahala věr
nost! (Co pak může platiti obchodní úpis ci
zinci z takovéto země, když ochránce tamního
zákonitého pořádku takto jedná oproti vlust
níma panovníku?

Když se jednalo o zwěnu na trůně vBul
harska, tam to provedli nejmírněji řečeno
alespoň „lidským způsobem“ a knížete Batten
berga docela slušně ze země vyvezli A nebáli
se to učiniti, ač byl Battenberg zpříbuzněn 8
spřátelen s nejmocuějšími punujícími rody,
kdežto ubohý král Alexandr Obrenovič stál ve
světě samotinký jako prst!

Máme za to, že historie knihu zlých dějin
srbských po této události nesklapla, neboť
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semestrů starší a učenější! Kdyby se tak malovaly
tváře našich vynikajících mužů z patnáctého sto
letí se skřipcem, hned by jejich geniální výraz stoupl
před zrakem moderního diváka o padesát procent.

V Anglii bylo za Alžběty módou míti pleš;
bezpochyby proto, že angličtí lordové, kteří udá
vali v módě tón, byli velikými abstinenty. Teď
taková móda při stále skrovnějším počtu bospoda
pitek nastane asi znovu u nás.

Teď už dámský svět nemiluje oděvů ohni
vých, význačných barev; raději si vezmou šaty
takové, které jsou zbarveny jednoduše jako silniční
prach nebo popel; za to páni chodí ve vestě
světle červené a la kuňka ohnivá, posadí na vlasy
strakatý klobouček a noby proti nachlazení isolují
světlými nebo kostkovanými spodky. Dámy začínají
nositi límečky, náprsenky, manžety a mašle; za
to národ bicyklistů se podle nové módy obejde
bez toho všeho. A teď honí dvoukolku v takovém
ústroji skoro každý syn Nočmův. Perleťové kno
flíčky přeskočilys ženského živůtku na kabát mužský,
Kdyby moderní panáček nosil spodky na řemeni,
nebo kdyby byl dokonce přepásán starodávným
praktickým opakem, co by tu bylo smíchu! Ale
když libová, étberická slečinka nosí na sobě široký
řemen tak, aby jej každý viděl, to už se »s duchem
času« zcela srovnává.

Nyní moda poroučí nositi tak dlouhé nebty
jaké narostly kraleviči Markovi za dlouholetého
pobytu v samovazbě. Jinak jest to manýra
pro jisté okamžiky dosti praktická; když tak
přijde mužíček z hospody o půl noci domů
a zavede parlamentní rozhovor s paničkou, není
potřebí manželům oblížeti se po nějakém brmci
nebo paličce, aby své nábledy zdůraznili; vždyt
mají přirozenou bodnou zbraň na každém prstě.

Když si nechávali ševci z pouhé praktické
potřeby narůsti na palci nehet jako tamburašské



poměry připouštějí možnost, že případně ještě *
častěji při nejbližším jejich pokračování péro
své v krvi u slzách namočí, čehož však milý
bratrský národ a lid chraň dobrý Bůh!

v »e

Ze strany svých četných přátel a čtenářů
byli jsme mnohokráte vyzvání, abychom v po
dávání svých zpráv v záležitosti nešťastné
„svatováclavské záložny“ pokračovali. Že jsme
tak nečinili, toho příčina spočívala jediné v tom,
že se naše v listopadu pronášené nábledy
v této záležitosti nekryly s míněními pánů,
kteří musí dříve všecko omakati, nežli uznají:
toto jest mejdlo a toto jest tvarob. Proto ne
chali jeme vývoji celé věci docela svobodnou
cesta a dnes po půl letě můžeme konstatovati,
že jsme 8e 8 náhledy svými konečně a šťastoě
octli na stanovisku všeobecně sdíleném. Avšak
Deliberante Roma Saguntam periit!

Ve svých zprávách o stavu Svatováclav
ské záložny zastávali jsme trojí v záležitosti
té nezbytnou nutnost. Předně nejrozhodvěji
jsme naléhali na to, aby byla zjištěna pevná
číslice aktiv a pasiv padlé záložov. Důtklivě
jsme odsuzovali každodenně se měnící vyhla
šování těchto číslic a žádali jsme v záležitosti
této jasno. Za drahé přáli jsme si, aby peněžní
ústav ponechán byl na té půdě, která jest ma
povaboa vlastní a aby nebyl hmotný finanční
pojem jeho spojován s id.álním pojmem kato
lického náboženství. Proto za třetí, abychom
důvodnost tohoto svého přání opodstatnili a
dokázali, žádali jstne, aby aveřejněn byl seznam
za stav Svatováclavské záložny ručícího členstva.
Ze seznamu toho bylo by bývalo na jisto po
staveno, jak poměrně nepatrný počet kněží a
rozhodných katolíků půjček ze záložny té
užíval a bylo by jasno, jaká vlastně v ní po
měry panovaly.

Při tom měli jsme v nejpřednější řadě
na zřeteli, aby vkladatelé žádných škod ze své
důvěry k záložně této neutrpěl.

Avšak působením některých pražských
advokátů došlo k tomu, že na účet a škodu
těchto vkladatelů, skoro napořád katolíků,
vyjdou z celé afery za jistotu záložny ručící
páni členové nejsnáze. Proti takovým směrůtu,
Jež podporovalo také několik pánů, kteří měli
v tom soukromý ule marný zájem,aby poraěry
a nesprávné bilance nešťastné záložny nepřišly
na jevo, nebylo možno nijak osobně neintere
sovanému jednotlivci s pravdou proti fikcím
vystopovati, zejména když členstvo „klerikální
záložny“ vzato bylo dokonce v ochranu nej
liberálnějších českých pražkých listů, čehož
příčiny zajisté že se ještě na veřejnost dosta
nou. Členovézáložny v listech těch byli líčení
jako ubožáci, ale ožebračení vkladatelé prohla
Šování byli za škůdce lidstva, když se hlásili
O své,

Máme za to. že afera „svatováclavské
záložny“ dnes již tak daleko vyzrála, že jest
jasno a zřejmo, že jest povaby čistě osobní.

e jsou tím dotčení někteří kněží, toho sluší
ovšem že litovati, ale dnes jest již veřejné
mínění v posuzování celé věci střízlivější,
než-li bylo před půl rokem. S tím se musí
každý nezbytně emířiti.————————ýě
»trsadlo«, to se jim lidé smáli; teď mají zadost
učinění,

Jedné vyhlášené krásce ve Vídni se vyrazila
na tváři černá bradavka. Paní móda hned shro
máždila své oddané holčičky kolem sebe a zade
klamovala: +Děti, to je vám krása! Škoda, že vy
teky takové bredavky nemáte; slušelo by vám to
všem tak pěkně, že by si pro každou aspoň o
tři léta dřív naivní mláde:ec přišel.«

Holky zajásaly, lepily si na růžové tvářičky
»schonbeitsfleky«, kojíce se blahou ale klamnou
nadějí, že to přece aspoň trochu pomůže, I taková,
které ani při vší samolibosti nikdy nenapadlo, že
by její tvář ovanul dech Afrodity, honem se udě
Jaja »krásnější< nalepenou bradavkou a teď teprve
poznala, že je taky hezká; vždyť se nyní mohla
honositi aspoň jednou vlastností oné vyblášené
krasavice. Kdyby byla ona krasavice odložila slu
nečník, aby jí slunéčko moblo pohodlně posázeti
sličnou tvéř pihami, snad by byli musili všichni
kšeftařští vodičkáři »zaručené účinkujícíe mastičky
i 8 skelímky« na smetí vyházet; snad by si byly
pyšně vykračovaly i staré tchýně obdařené pibami
tak v:jikými jako staré »poczetní grosse“ učených
českých panovníků. Ó šalbo mámivá, tvé jméno
jest móda

Hrb ještě v mólé není, ale kdo ví, co se
stane, když i v té zpátečnické Asii se komolí
dítkém nohy, ba i hlavy se splošťují, aby bylo
dítko krásnější. Že cbodí teď mužští s fialovými
nosy, to mají na svědomí spíš pivovary než touba
po nové módě. I velké, soví oči dle vzoru řecké
krásy si posud lidé spíše připravují labužnickým
vstřikováním do hrdla než vstřikováním kosme
tických tinktur pod oční víčka. Ale doufejme, že
i ty vyjevené oči brzy nabudou daleko větší ceny
než zrak normální, a že drogueristé budou tržit
za líčidla víc.

Zcela s usnokojením konstatujeme, že
v listopadu námi pronášené náhledy nabyly
v pozdější době všeobecného uznání, že byly
správné. Správnost jejich dovodila tato fakta.

V nedávných dnech ohradily se samy
„Katolické Listy“, jejichž stanovisko v této zále
žitosti bylo z celé řady důvodů choulostivé a
nesnadné, proti tomu, aby se do veřejnosti každý
den jinačí číslice jako officieloí data nepouštěly
a 8 největší rozhodnosti toto pochybené jednání
odsoudily a ukázku jeho v ciferném srovnání
podaly. Tím přistoupily na naše stanovisko, jež
jsme v listopadu propagovali, aby totiž bylo
zjednáno trvalé jasno a aby zjištěn byl sku
tečný rozdíl mezi aktivy a pasivy. Rozdíl ten
dodues však udávají různí činitelé, jak „Kato
lické Listy“ správné vytkly, každý jinak.
V obleda tom jejich opravou došlo na naše
přání a výtky, ovšem že hodně pozdě.

Za drahé jsme neradi viděli, že nikým
k tomu nezplnomocnění někteří mludí kněží
prohlásili aferu Svatováclavské záložny za věc
prý katolického kněžstva, jemuž ji „sanovati“,
aniž se dříve vědělo, o co běží, prostě uložili.
Bez rozvážení a plánu vydáno bylo sanační
heslo a duchovenstvo i katolická věc octly se
následkem toho působením několika osob v po
mérech nanejvýš povážlivých. Kdyby se bylo
čekalo, až se číslice „ztracených“ peněz zjistí
a kdyby se bylo tichou agitaci za 25 procent
těchtn ztrát převzalo od vkladatelů knížek,
stálo by se v prosinci tam, kde se stojí dnes
a nemosilo dojíti k tomu, k černu všemu došlo.
Avšak již v lednu bylo uúznáco, že dacho
venstvu veškerému do celé afery nic není,

O tom není pochybnosti, že duchovenstvo
jnko celek nemusilo býti do povinnosti sanace
hnáno, jako o tom není také pochybnosti, že
někteří duchovní jisté oběti na uhražení pře
kvapujícího shodku musili přinésti a také by
byli tak z dobré vůle nčinili.

Proto bylo docela včasné a správné, když
Jeho Emicence ndp. pan kardinál kníže arci
biskup pražský učinil při jisté příležitosti ne
dávno prohlášení asi v tom smyslu, že ducho
venstvo jako celek nemá příčin s malversacemi
ve Svatováclavské záložně několika osobami
zaviněnými nějak se stotožňovati a že to, co
duchovenstvo k umenšení jejich činí, že činí
dobrovolně z křesťanského milosrdenství.

Při tom vzpomínáme podobného případu.
Když své doby pudla „žižkovská záložna“,
v jejíž správě byli do velké míry engažování
někteří Mladočeši, tu nebožtík dr. Jolius Grégr
svou obdivuhodnou energií ohromným zmatkům
rázně předešel tím způsobem, že tiše dovedl
provésti koupi knížek celé řady vkladatelů a
potom klidně další se nrovnalo. Kdyby se byly
za opsané kněžstvem peníze k odvrácení kon
kursu ihned knížky vkladatelů zakoupily, stála
dnes celá věc zcela jinak.

Avšak v celé záležitosti panující nejasno
zdá se míti své příčiny v nějakém osobním
pozadí nebu nedorozumění, neboť jinak líčí se
věc ze strany pana probošta dra Karlacha, a
Jinak ze strany pana faráře dra Vondrašky.
To každý vidí tištěné, proto tím nepovídáme
něco, co 80 říci nesmí.

Konečně pak „Právo lidu“ uvefejňuje
seznam členů Svatováclavské záložny, jehož———]Ó iÚ

Móda ani konservativní vojáky svými pře
hnanými požadavky neušetřila; podivejte se na
ně, jak i těm kmánům sluší bílé kalhoty a ty
placaté tašky pod „teletem.«

I k mé maličkosti paní móda poslala své
dvořany, kteří s počátku sladce a pak dokonce zhurta
domlouvali: »Pamatuj, že šaty dělají člověka;
budeš li stále moderně ulízaný, hned stoupneš
v ceně aspoň o šedesát procent, Nemáš-li skřipec,
choď aspoň v rukavičkách.s

Ale ja jsem jako člověk konservativní kladl
dosti tuhý odpor; kdo se chce divit rukavičkám,
ať se jde na ně podívat do krámu; já nebudu
přece doplňoval rukavičkou to, co mi v hlavě
schází. Ostatně to stejně mnohý nosí spíš v ruce
než na ruce, jen aby se pochlubil, že má na ta
kovou tretu zlatku, třeba že je za ty myší kůžičky
— dlužen. Naposledy jsem si přece aspoň ty ru
kavičky kousl; ale jedna se mi někam ztratila,
a tak z hněvu nad tím nechávám druhou plesni
vět; příkoupím kaf družku teprve tehdy, až budu
předvolán k audienci u německého guvernéra
v Kamerunu, poněvadž 1nezdvořilý německý pro
testant vidí rád velikou uhlazenost — u jiných.

Paní módo, královno všech pěti dílů světa,
věř, že nejsem člověkem podlízavým. Ale v tomto
okamžiku na kolenou tebe, kněžno, prosím, abys
se konečně slitovala nad lidmi nerozumnými,
Jsou-li děti Adamovy teď tak pošetilé, méj aspoň
rozum ty; odpočiň si aspoň několik let po tak
horlivé práci; zasloužíš si toho. Právě v Paříži,
v městě nejchytřejším a nejpokrokovějším, máš
trabantů nejvíc; tam je tvůj trůn. Rozpusť aspoň
tam svou družinu na Čas, a věz, že si mnoho
lidí oddychne a že celé řeky slz nad prázdnými
peněženkami kanoucích osušíšlB

uveřejnění mohlo v listopadu k nemalému
uklidnění vkladatelů a k objasnění a urovnání
celé věci přispěti. V ohledu tom nebylo zapo
třebí takových drahot a tajnosti, když seznam
ten, kde ho potřebovali, měli — —

Když se nyní většina vkladatelů s 25%,
zatím spokojuje, máme za to, že se ostatní již
samo klidně vyrovná. Avšak k tomu nebylo
zapotřebí tolika času, aby se vkladatelům řekla
pravda, že laičtí členové na urovnání svých
povinností nechtějí ničím přispěti a nepřispějí.
V tom ohledu nebylo jednáno správně, když
pád záložny oduesou hlavně vkladatelé! Když
uvážíme, že v celou věc zasáhla „Zemská
banka“, vláda, záložna „Důvěra“ a když na
konec ji provádí jenom výbor záložny samotné,
máme toho mnoho na jazyku, co bychom
k tomu pověděti mohli. Poněvadž však jsme
v celé věci bez ingerence, musíme zachovati
stanovisko pouhého nestraoného, objektivního
diváka, který ze stanoviska oprávněnosti ke
sledování veřejných záležitostí musí jenom
litovati, že se stala Svatováclavská záložna
obětí dlouholetých „falešných bilnucí“, jež
v českém veřejném životě také ještě leckdes
doposud jsou jako těžká, vleklá choroba za
hnízdéné — —

Přáním naším bylo i jest, aby uspořádání
celé této neblahé věci co nejklidněji a nej
příznivěji skončilo a doufáme, že jisté osoby

poškození jejich blýskáním se nebyli potom
dráždění.

Ovšem že hlavní a nejtěžší příval mo
rálních důsledků katastrofy Svatováclavské zá
ložny vyhrne se na hlavy její skutečných nebo
i bezděčných původců teprve při soudním pře
líčení, jež bude v záležitosti té na podzim
konáno. Pokud se však na to vše dle zásady
práva a spravedlnosti i roznmu patří, tu se
musí říci, že je vlastně dobře, že nezdravé
poměry v jisté části pražské katolické společ=
nosti byly uvedeny třebas i nejpřísnějším způ
sobem na svou pravou, příslušnou míru. Tolik
máme zu vhodné pověděti dnes.

V husitské době obchod měl v rukou žid, a
potom rosdělil se id s Němcem.

Z. Winter: Kulturní obraz
českých měst, 143.

Obrana.
Sjezdu katolického rolaletva v Že

livě věnovala „Osvěta lidu“ celý úvodník, a
to tak zdvořilv, že by se nemusil za ta krásná
slova ani Luther stydět. Řečníka Šafránka zve
sparchantělým sedlákem. Prý se český sedlák
nechal a nechává voditi „pod bílým pláštěm a
pod rouškou Božího milosrdenství od bídných
a bestiálních lidí, kteří jeho krví (I) chtí vy
koupiti svoje blaho a udržeti svoji nadvládu“.
To jsou trumfy, co? Ovšem že pan pisatel
několikrát dokládá, že židé nejsou příčinou
úpadku stava rolnického. To jen ti klerikálové.

Někdo by řekl, že jest pisatel „horlivého“
článku jistě slepý, neboť lidumilná práce ži
dovských lichvářů, jejich kořalen, jejich bursy
jest i v nejzapadlejší vesnici dobře známa.
AC si „Osvěta lidn“ jen tak přibližně vypočte,
jakou daň odvádí český sedlák průměrněžidovi,
a jak veliké peníze zaplatí za celý svůj život
knězi. To snad také nebude „Osvětě“ tajno, že
se rozhodně sedlák na mravech nezkazí v ko
stele, ale v židovské krčmě. Ani nám nenapadá,
že by „Osvěta“ nevěděla, juk židé zotročili
stav selský jak v Haliči tak v jiných požidov
štělých zemích. Zde platí a vychovává Israel
rolníky skoro jedině kořalkou, aby v nich
všecka energii k svržení jha ubil. A protož:
chyťtmese jen židů a kopněme do katolického
kočžstva; naše osvěta a naše blaho tím jistě
získá jako v Haliči a Uhrách.

Pieatel horlivého článka se neostýchá
farizejsky připomínati, abychom 8e ponořili
do historie. My jsme to až učinili dávno a
víme tolik, že nikdy se sedláku tak dobře ne
vedlo, jako když byla církev úplně samostatná
a svobodná. Za té doby, v které se odehrávaly
(dle názoru v témže čísle Osvěty projeveném)
„nejslavnější české dějiny“, bylo s pokojným
sedlákem hůře. Nejdřív mu brali a postošili
všecko Táboři, vymáhajíce zároveň nestydaté
vojenské poplatky i na selských souvěrcích a
po porážce Táborů se „ujali“ sedláka husitští
páni | Vyssávali a zotročovali selský stav bez
milosrdenství, jako by neměli dosti na tom, co
kněžím ulonpili. A kdo se měl sedláků nyuí
zastati, jestliže stav koěžský, dřívější sloup
obrany stavu rolnického, byl husity ožebračen
a zotročen též?

Rokycana brzy po válce pány tepal:
„Těžká břemena skládajíce, zoboty zamyšlují,
pomoci rozličné, vozby dání k stavení: a vše
svežte, chlapi! pánť jest přikázal! Dajte po
úroku, dajte z robův! Kdo pýchu těmto pánům
musí zjednati? I sedláci. Kdo kolby, tanec



freje, kdo kvasy jich a hodování, kdo na to
nakládá? Sedláci nebožátka vše musí enésti“.
($rv. Musejník 1879,203). A Cbelčický podobně:
„Aniž odpaštěno bude pánům a vladařům ne
hodným, ješto sedláky své teponce hanějí,
chlapy, výry, psy je nazývajíce, u vězení sázejí,
aby vždy jim bezedná hrdla plnili“.

Selské otroctví se přitužovalo za zlatého
věku busitského čím dál víc, až sedlák pozbyl
všech práv. Roku 1499 Kornel ze Všehrd na
psal, že se neví, zda má sedlák právo vůbec
pána žalovati, i kdyby se mu veliké bezpráví
dělo. Za deset let později však napsal: „Než
aby člověk (poddaný), anebo pacholek, anebo
služebník měl svého pána pobáněti (u soudu
šalovati), všem se neslašné zdá a naprosto
nespravedlivé“. Oženiti se, dáti syna na studie,
stěhovati se, to vše mobl učiniti sedlák pouze
s vůlí pánovou. O své vlastní vůli ani kšaft
nesměl činiti. Masil mlýti jen ve mlýně pánově,
prodávati plodiny jen na těch trzích, které
Pán ustanovil. Jaké barbarské tresty si panstva
na sedláky vymýšlelo, o tom ulno vyprávěti;
takové týrání jest nyní v módě jen u Číňanů
a Zulukafrů. A když se do Čech nastěhovalo
z Němec „evangeliam“ Lutherovo, bylť sedlák
ještě horším otrokem. Sami „opatrní“ měšťané
pokládali styk se sedlákem za velikou nečest.
Stůjž zde aspoň jeden doklad, zač sedlák tehdy
platil. R 1566 vesničané hříškovští poslali
rakovnickým měšťanům zdvořilý dopis; a páni
měšťané uraženě odpověděli: „Jest nám za věc
divnou, kde jste tu všetečnou smělost vzali,
že, jsouce všichni, jak rychtář tak konšelé,
lidé sedlští, sami od ;oaob svých psaní nám
činiti emíte; protož vám nejsme povinni dáti
odpověď“. (Winter: Kulturní obraz II, 555).
Páni měšťané byli tedy hrozně uraženi pouhou
písemnou audiencí sedláků, že se stala bez
prostřednictví někoho „urozenějšího“. Tedy
jen honem ruku v race se židy pryč od Říma
do zlaté doby rozkolu! Pak se již Israel u
rolnictva o ostatní postará.

Politický přehled,
Krvavé události bělehradské šoustředily na

sebe pozornost všech politických krubů, Mocnosti
zachovávají prozatím v té příčině stanovisko ne
stranného pozorovatele. Také Rakousko považuje
volbu nového krále za vnitřní záležitost země a
prohlásilo, že nemá příčinu zakročiti, pokud
v Srbsku panuje pokoj.

Poslanecká sněmovna ve Vídní vyřídila právě
předlohu o nedělním klidu i ve třetím čtení a
zahájila rokování o zákonu stran místních drah.
Proti chystané obstrukci mladočeské vystupuje
v „Politik« jakýsi vysoce postavený politik a
opravdový prý přítel národa českého. Chystá
prý se protičeská majorita na říšské radě. Nej
přednějším úkolem taktiky mladočeské die tcho
jest, zmařiti utvoření takové většiny. Obstrukce
měla by v zápětí úplné osamocení mladočeského
klubu a tím také národa českého. Většina německo
italsko-polská na obzoru. Tak onen politik.

Konečně došlo také na uher. ministerského
předsedu šl. S.élla, který podal žádost za propu
šténou a jež byla panovníkem přijata. Branná
předloha podrazila mu noby. Císař povolalk sobě
do Vídně vynikající členy uherského parlamentu,
aby mu podali zprávu o nynější situaci v Uhrách
a o prostředcích, kterými by se nynější nesnáze
daly odstraniti ©Mezi nástupci Szélluvými jsou
v popředí brabě Štěpán Tisza a br. Julius Andrázsy.
Oba jsou synové zesnulých již státníků uherských
a rozhodní přívrženci branné předlohy. Konečné
ve schůzi uberské deputace kvotové schválen
návrh rakuuské deputace kvotové a stanoveno, že
kvota určí se na dobu od r. července 1903. do
31. prosince 1909. Dokud bude v platnosti celní
jednota obou polovizí říše, m4“ se výnosu cel
užívati na úhradu společných záležitostí. Ostatek
uhradí se kvotou v poměru 656 pro Rakousko
a 344 pro Uhry.

Vláda francouzská zakázala po celé Francii
konati průvody Božího Těla. Zákaz ten na mno
hých místech vyvolal velké rozhořčení. Došlo tu
k řeži mezi katolíky a socialisty, při čemž tekla
i krev.

Zprávy místní a z kraje,
J.M.nejdp. biskup Dr.Jos. Doubrava.

Jak se zcela určitě dovídáme, vykonána bude
praekonisace v pondělí dne 22. t. m. 29. t. m.
vykoná konsekraci našeho nového velepastýře
p. kardinál Pražský za assistence rejdůst. pp.
biskupů Budějovického a Litoměřického. Příjezd
pana biskopa do Hradce Králové ustanoven
na den 11. července.

Za sestrou Armelleu. Z horažďovického
kláštera došla tyto dny zvěst, že tam zemřela nej
starší sestra celé kongregace školských sester jménem
Armella, která s několika druškami právě před50 lety
založila značně nyní rozšířenou a co nejchvalněji ku pro
spěchu ženské mládeže působící kongregaci. Armella

jest v dobré paměti u borromeistů, neboť celých
88 let vedla v Borromeudomácí hospodářství. Vedle
nvé obětavé práce v dnsné a těsné kuchyni starého
ústavu našla si přece ještě vhodnou chvilku, aby
mobla četné služby milosrdenství prokazovati chovan
cům, kteří ji považovali za matku domu a ve veliké
vážností ji chovali. Celých 5 generací chovanců pama
tuje sestru Armellu a zpráva o jejím úmrtí vzbudí
jistě v kruzích borromeistů vřelou soustrast. Před
4 lety již tíha let přerašila pracovitou atařenku v činné

práci a vykázala jí zasloužený odpočinek v klášteřeoražďovickém, kdež tyto dny sbožně zesnula. R i pl
ZeVšeodb.sdrušení křesť. dělnictva.

Schůze užšího výboru v Hradec! Kr. dne 13. června,
Přítomní: Urban, Jenšovský, Pochmon,Andrlík, Lábus
a Pulák. Podpory nemocenské uděleny: J. Holickému
£ Týniště (7 dní chron. bronch. katar) 8 K, Fr.
Holabovi z Cboltic (14 daf rheumatismos) 12 K,
Kusému z Předměřic (7 dní žaludeční katar) 8 K,
Jana Jindráčkovi « Kutné Hory (14 dní typbas)8 K.
Přijatí členové: Kaška Fr. Parafk JIL, V, Šimek
Sedlec III., V. Moravec Třebechovice III., Fr. Feigl
Hradec Kr. III, Václavík Jos. Hradec Kr. JI, Fr.
Tetřevova Čáslav III.

Národní p'avmosé matlční pořádásemístními odbory U.Matice šk, v Hradci Kr. v měš
ťanských sadech „NaStřelnici“ v neděli 21. června.
Laskavě spoluúčinkují místní sdruženéspolkya mnozí
obětaví jednotlivci. Z obvyklého pestrého programu
slavnosti uvádime: Koncert úplné kapely Divišovy,
řízené p. kapelníkem, cvičení Sokola Královéhra
deckého a ženského odboru téže jednoty, zpěvy, tance,
solové výstapy a přednášky, kuplety, poštu, koulení
o ceny, ohňostroje, balony atd. — Spanilomyslné
dámy obstarají bnffet, v němž bude možno za levný
peníz obdržeti chutně připravené pokrmy a výborné
nápoje všeho druhu. Slavnost zahájena bude průvodem
s budboa po 2. hod. odpol. z tělocvičny Sokola
Královéhradeckého. Začátek slavnosti v sadech o 3.
hud. odpolední. Vstapné: osoba 40h, rodina 1 K,
pp. studující a c. a k.vojsko 20 h. Za nepříznivého
počasí přeloží se celá slavnost do tělocvičny Sokola
Královéhradeckého.

Ztráta. Pan Čeněk Řehák, knihař v Hradci
Král., ztratil dne 17. června mezi 5.—6. hod. odpol.
zápisník, v němž bylo uloženo 120 korun v papíro
vých bankovkách. Nálezce se žádá o jich vrácení za
patřičnou odměnu.

Kdo nebyl jestě na Rivieře a neznájejí
krásy, nechť neopomene navětíviti příští týden (od
21.—27.června) panoramu Národní Jednoty
Saveročeské v bývalém klášteře za sv. Dachem,
kdež uzří v 50 obrazích všecky attrakce půvabného
pobřeží ozářeného jižním aluncem, zvláště San Remo,
Monaco, Nervi, Monte Carlo, heroy v Monte Carla,
Nizzu, Janov atd.

Roj včel. Vo své atěhovací touze dne 18. t.
m. před polednem zamířil roj včel přes řadu vysokých
budov a usadil se na Velkém náměstí na voze před
domem povozolka p. Vacka. Za podivu mnohých po
zorovatelů pudivuí cestující uložení do přinesené
skříňky a majitelem (učitelský ústav) vykázána jim
nová domácnost.

Úmrtí. Paní Marie Kotzorkovéz Hradce Kr.,
choť lesního p. J. Kotzorka, zeunala v Pánu v neděli
dne 14. Června 1905 v 65. roce věku svého. — Pobřeb,
konal se v úterý 16. t. m. na hřbitově Poučhorském.

Z Pražského Předměstí. V. Tesárek,
kočí u p. Krejcara, obchodníka v Kuklenách, zajel dne
12. t. m. do rybníka (tůně) při silnici na Pražském
Předměstí, aby se koně trochu vyplavili. Při tom
vňak dostali se koně do středu tůně, kde jest velká
hlubina. Š:o všem o život Nahodivší se právěčetnický
závodčí p. úarel Maurer vrhl se do tůně tonoucím
na pomoc u za přispění zatím přichvátavších občanů
podařilo se mu kočího i koně zachrániti.

Z Nového Hradce Králové. Vsobotu
dne 13. června zemřel ve své rodné obci zdejší p.
Josef Bareš, učitel ve stáří 41 roků. Působil po 15 let
v Černilově. Jea churav, dostal na čas dovolenou,
které se dlouho netěšil ve svém rodišti. Pohřeb jeho
konal se v úterý dne 16, června odpol. za velikého
účastenství obecenstva místního i okolního, pánů uči
telů z celého okresu, jakož i s ebce Cernilova. Ku
poslednímu odpočinka doprovodili ho s Černilovavdp.
J. Seidl, děkan, dp. Joe. Mynařík, kaplan, sbor ači
telský, školní díckya sbor dobrov.hasičů,Průvodvedl
vdp. Ant. Vitvar, děkan, který dojemnou řečí v chráma
Páně věnoval zesnulému vzpomínku. — Smuteční sbory
zapěl zpěvácký spolek „Bendl“ za přispění pp. učitelů,
Nad otevřeným brobem promluvil dojemné pan řídící
učitel Frant. Ponec z Černilova. Hrob jeho ahropen
byl hojnými elzemi jak přátel, tak i všech, kteří jej
osobně znali. Budiš mu země lehká!

War. Mozi tím co novohusité kozojedětí shá
něli příspěvky na sochu svého „světoe“, darovala pí.
Barbora Vohnoutová, občanka kozojedská a majitelka
realit, krásnou bronzovou zlacenou ©monstranci
tamnímu kostelíčku sv. Václava, svou uměleckou
řezbou daleko široko proslavenému a tek pozůstavíla
po sobě a své rodině vzácnou památku. Bůh jí to
zaplať!

Prvetiny. PanFra.StanislavRykrts Jaroměře,
profess sonv. ryt. řádu Maltézského a absolvovaný
poslachač bohosl. fakulty vysokéhoučení Karlo-Ferdi
nandova v Praze, bude dne 28. června 19050 7. hod,
ranní v metropolitním chrámu Páně sv. Víta na hradě
ražekém na kněze vysvěcen. První mši sv. obětovati
ude dne 29. června o 10. hodině dopolední v děkan

ském chrámu Páně sv. Mikuláše v Jaroměři.

Výstava čes. severovýchoda v Ho
Fleíeh. Vynikající náš. cestovatel Vráz, proslulý
velkými svými cestamipo všech dílech světa, zjednal
si překrásné a nádherné obrazy krajin, staveb atd.
vlastní prací a vlastní dovedností. Chtěje pak, aby
i tam, kde sám přednášeti nemůže, známostí o avětě
se šířily, nelitoval nákladu na drahé stroje a skvostné
obrazy s propůjčuje je nezištně pouze sa nábradu

hotových výloh všem korporacím, které jej o to po

žádají. Tento svůj výborný podnik masval „OrbisPictus“, vzpomínaje tak s pietoa vzácného muže, ači
tele národů Jana Amosa Komenského, který pod tímže
násvem více než před 800 lety vydal objemný paeda

ogický spis. Výstavní výbor v Hořicíchpožádal téš
Vrázo, by na dobu výstavní od 26. července do 6. sáří
b. r. svůj „Orbis Pictus“ výstavě propůjčil, a obdržev
příznivou odpověď, postaviti dal svláštní pavilon vý
hradněvýšezmíněnémuúčeliurčený.—Výkonnývýbor
výstavní zakoapil 320.000exempi. „národního
kolkn“ ve prospěch stavby Národního div. v Brně,
uznávaje nesmírnou jeho důležitost pro sesílení českého
Bivla na drožné Moravě. Kolek tento „po % baléřích)
bude pokládán za vstapenku při hromadných dětských
návštěvách. Kolek tento bodí se velice dobře jako
národní obětina na pohledové lístky a Ise jej u fi
nančního odbora výstavního v každém množství proti
hotovému zaplacení obdržeti.

Východočeská výstava v Pardu
bleleh 1908 od 36. červencedo 15, září. Stavba
administrační budovy byla právě dokončena; tu umí
stěna bude výstavní kancelář, což důležito věděti jest
všem, kdož osobních styků a kanceláří musí vyhble
dávati. V budově této zřízen bude též telefon a ne
pochybně i poštovní úřad, čímž návštěvníkům opět
0 jedno pobodlí -více připraveno. — Různé sporty,
jež budou předvedeny na této výstavě, obohaceny
byly přihláškoudalšíchattrakcí, totižlehkouatěžkou
athlstikou, jíž se zúčastní mimo naše České, též ví.
deňští, maďarští a němečtí athletové. — Oddělení
umělecké výstavy obesláno bude pracemi našich nej
přednějších umělců, mezi kterými nalézati se bude
též cyklus 21 obrazů českého mistra Adolfa Liebachera,
který nebyl dosud nikde vystaven.

Slatinné lázně Velichovky a Josefova
v Čechách do 12. června t. r. navětívilo 143 lázeň
ských hostí.

Z Lanškrouma. Minulý týden konalo se
z Lanškrouna do Vambeřic a Varty procesí za vedení
duchovního vlp. Fr. Bílka. Účastníků bylo as dvě stě.
Poutníci navštívili milostný chrám Vambeřický ij
ostatní posvátná místa, kdež rozjímeali bolestné
utrpení Páně, Na zpáteční cestě problédli památné
starobylé svatyné v Kladsku a odebrali se do Varty,
kdež sloužil pro ně jich duchovní průvodčí mši av.,
při níž potěšili ae zvláště velebným zvokem taměj
ších velkolepých varhan a posílivše so svatými svá
tostmi vrátili se do své domoviny.

Z Lomnice mad Pop. Katolickájednots
naše vzdala důstojným způsobem dne 14. t. m. hold
památce zemřelého vůdce národa Dr. Fr. Lad. Riegra.
Slavnostní večer rahájen solovou písní „Poslední
prosba“, kterou precisně přednesl předseda dp. Fr.
Knížek. Stručný životopis oalavencův přednesl vele
ctěný p. Dr. Ant. Cerman, jehož přednáška odměněus
byla bouřlivou pochvalou. Po přednášce zapěl p. Ant.
Kobrle „Kovářskou“ od Dr. Fr, Lad. Riegra. Dámaký
odbor jednoty střídavě s budebním kroužkem postaraly
se o další provedení pečlivě sestaveného programu.
Předseda jednoty a výborným porozuměním přednesl
ještě solovon píseň a recitaci úryvku básně „Lešetinský
kovář“ od Svat, Čecha. Vším tím podán důkaz, že
jedoota naše dovede důstojným způsobem oslavit
mate o národ náš zasloužilé. Celkem vzato, může
jedoota naše býti úplně spokojena se zdarem toboto
slavnostního večera. Výbor jednoty kutolické vzdává
všem, kdož se o zdar tohoto slavnostního večera přis
činil, nejsrdečnější díky s přáním, by i na dále
jednotě uaší laskavou přízeň zachovali, Slaší podo
tkoouti, že návštěva byla ned očekávání veliká a tím
podán důkaz úcty k našemu národnímu velikénol
Další spolkové činnosti „Zdař Bůb l“

Z Čáslavě. Naše slavné zastupitelstvo popi
laje si na konci své vlády u vyřizování dávno se
vlekoacích veřejných potřeb v pravdě nápadně. Tak
odblasována byla stavba plynárny a stavba zadána 
umlonvon vídeňské firmě £ toho důvodu, že prý firmy
české jednak nemají ještě náležitých zkušeností a
jednak, že prý zastupují podniky berlínské. Někteří
občané sice tvrdí, že firma vídeňská to dostati musila
proto, še městská rada uzavřela s ní mlouva ještě
před usnesením obecního zastapiteletva a še by so
pak byla ocitla v nemilé situaci, ale rozhodovati
o tom nechceme, Jest to starostí firem Českých, aby
se obhájily. Rychlost v stavbě plynárny jest chvály
hodna, jenom kdyby byla stejnai přijiných potřebách:
obyvatelstva. O těch se pouze mlarí, radí a ke skutku
stále nedochází. Bolestínem Čáslavě je otázka na př.
vodní. Poslední dny myli jeue se v bahně. Vodovod
vydával vody sice dost, ale tak špinavé, že to bylo
samé žluté bláto. Bylo by potřebí lepší filtrace, ale
pro tu není porozamění.Ve stadnách pak vody vůbec
nebylo a někde od veřejných studní blízcí domácí
pán: příchozí odháněli. No, to snad nám zas pořídí
zastupitelstvo nové.

Slavnostaí dmi v Checmi. Za málojiž
dní vítati bade pohostipná Choceň milé hosty. Den
28. června — jubilejní den tamního aboru hasičského
— důstojně bude oslaven. Východočeské sbory haničské
sjedou se du Chocně pozdravit zdejší sbor, jenž čtvrt
utoletí ve službách humanity a myšlénky národní
poctivě povinnost svoji koná. Již v předvečerslavnosti
(87.) koná seku poctě hostí slavnostní představení
s živým obrazem a proslovem „Václav Hrobčický
z Hrobčic.“ Drama ve 3 jed. od L. Stroupežnického.
Odpoledne — v den siavnosti 28. t. m. — zajímati
bude zvláště odborníky (neméněi laiky) kombinované

veřejné cvičení s parní stříkačkou a n přpl
řebříkem. Vrcholem slavnosti bude pak va přispění
spanilomyslných dam a všech místních spolků

národní slavnost, k níš propůjšeno nejkrásnější místoproslulé choceňské Peliny. Zdebude veselo a ryčno
při svucích hadby a růsných druzích her lidových a
zábav. Spojení železniční v Chocni je to mejlepší a
není pochyby, že 38, červen bude milým dostaveníčkem

přesehného obecenstva našeho milého kouta východoského.



Z Kutaé Hery. Jak bylo u nás předvol
bami ticho, tak nyní po volbách sačínají ci jednotlivé
strany lešeti ve vlasech. Ale celý ten boj nevede we
O nic než © osoby neb osobičky toho neb onoho tá
bora. Jsou lidé, kteří za každou cenu chtéjí vyniunoati
a Dejde li to upozorniti na sebe prací, tedy aspoň
upozorňají křikem. Konec konců z tubo budou faloby
přo urážku na cti. Dobře, že většina občunetva béře
to s humorem a že má s toho jenom tichou óvandu. —
Památky naše počínají opět ve dnech výletních přita
hovati svoji nádhernou krásou. Ve avátcích i ve dnech
všedních viděti hloučky cizinců, kteří přicházejí ob
divovati se českému Norimberka. Jako krásná pohádka
zašlých dnů zvedá se velechrám Svatobarborský
nyní, když i jeho okolí bylo znova opraveno. Jenom
kdyby slavný erár věnoval také něco na opravu
býv. jezuitské koleje — kasáren. Smutné to vysvědčení
o jeho uměleckých sasbách. — „Vocel“, archeologický
spolek, vyložil ové sbírky v opraveném „kameuném
domě“ k volnému prohlédnutí. Upozorňujeme na ně
milovníky nejen nynější ale i té staré stříbronosné
Kutné Hory. — Dobrý nápad měl městský úřad.
Sebrané chronsty dal v plynárně usušiti a krmí jimi
ryby r městských rybnících a výsledek prý zaamenitý|

Ze Žlebů. Ve dnech svatodošních konána
byla a nás obnova ev. miseje ctihodnými otci Re
demptoristy s výsledkem znamenitým. Lid, který při
oznámení obnovy těšil se na ulovutné kazatele a
laskavé zpovědníky, ukázal, že loni položený základ
neanavnými členy řádu Božského Vykupitele roste
utěšeně v pravý, dokonalý život kře-ťanský. Při všech
pobožnostech byl chrám plný a i z osad vzdálených,
položených mimu farnost Žlebskou, bylo viděti četné
poslachače. Potěšitelný to zjev, dokazující, že víra
v ardcí lidu žije přes všecky námahy nepřátelského
štvavého tisku, který odtud četné klepy kolportaje,
chtěje zoškliviti lidu bohoslužbu a náboženství. Důst.
pánům missionářům vzdáváme tímto srdečný dík a
voláme jim „na brzkou shledanou“ opět na Čáslavaka!

Z Podvysecka. Jak temný a neurovnaný
jest náš život politický, patrno z toho, že v tomto

dysi tak brdě se zvoucím kantoně mladočeském,
v němž ovládá ještě všecko pevnou rukou předseda
klubu mladočeského, odbývola se za četného účasten
ství schůze rolnická, v níž promlavil poslanec
agrární strany Prášek řeč četným souhlasem ale
dovanou a že přikročilo se k organisování strany
agrární. Tedy i ta nejpevnější půda počíná kolísati.
Překvapilo nepředpojaté účastníky i to, že na schůzi
oběma rukama blasují pro Práška lidé, kteří ještě
před tím a snad ještě dosavade patří do věrných šiků
Dra Pacáka. B,lo by věru zábodno, aby tímto zmat
kům byl učiněn konec, Jak se praví, bodlá politický
klub mladočeský požádati Dra. Pacáka, aby v parla
mentních prázduinách, které prý jisto jistě nastanou,
„provedl očistu etrany a shnilé poměry její vyléčil.
Bude mnsiti použiti ovšem eilné mediciny. Pří temto
borcení strany hledí ziskati i lidovci, kteří tu na
Podvysocku mají v vwangelících své apoštoly. Nosí
sice plášt mladočešství, ale ugitují borlivé pro stranu
realistickou, zvláště úlřením svého rozežírujícího tisku.
Doufají najisto, že jim nějaké to ovoce do klínu padne.

Z Keolína mad Labem. Měi-libysoaditi
někdo z hlasů u nás vycházejících listů na naša po
měry, musil by říci, že Kolín není, jak bývá nazýván,
předměstím Prahy, ale nějakého Koconrkova. Aby se
listy tyto udržely v přízni Čtenářstva u aby byly
hodně hledány, pořádají pravé dostihy ve vzájemném
štvaní, podezírání a klepař-tví. V čem jsou svorny, to
je záští proti všemu, co je katolického. V tom hledí
-bratrsky se rovnati Kolínské svobodomyslné listy se
statoprávními radikálními Labskými Proudy u 8 rea
liaticko protestontekou Českou Stráží Není číslu, aby
nebylo prošpiko áno nejjedovatějšími nájezdy proti ka
tolicismu. (Coje nyní nejvíce mmrsí, je, že katolíci
k chystaným slavnostem Husovým chovají se mlčky.
Nedivíme se tomu. Mičením vyrážejí jim nejsilnější
zbraň. Labské Proudy se na to doopravdy zlobí, že
duchovenstvo kat. mlčí. Je viděti, že oslava Husova
"má sloužiti jenom a jenom osobním a kapesním záj
mům — zvláště redaktorů protestautsko reslistických

„jedovatin. Jak ag.tace realistická pracuje, patrno z tobo,
če Česká Stráž zadává zdarma „Čas“ a sebe těm, kteří
by listy tyto četli a jiným půjčovali. Cbytl se ale
dosavade jenom nějský občan z Čáslavě, jak redakce
kvitoje. Odtamtud má také veleřízné dopiey. Prý od
nějakého štadiosa, který místo gramatiky chytá se
takovéto Bornalistiky. Že to asi bude pravdou, je
viděti na těch výpadech proti gymnasiální správě.

„Ať šije umravňování!
Z Ledče nad Názavom. Jakookolníkra

jiny i naše krajina navštívena byla po dlouhotrvajícím
suchu živelní pobromou, Bouře, kroapy a přívaly po
sledních dnů třžce se dotkly rolnictva a naděje na
dobroů úrodu klesá čím dále tím více. — Nová drába
upěje zvolna k svému otevření Kéž aspoň ta přinese
nový život, nový ruch a tak dlouho želané povznesení
našeho chudého Posázavská. — Jak dříve u nás
v okrese bylo čivo, ba až přespříliš živo, tak nyní

„panoje klid, který zrovna smrti se rovná. Jenom že
tak to nejnutnější se vyřídí, o nějaké práci k povzno

eb aní řeči. Kde to vězí? A přeceu okresu síla takala

Ze Zrače. Těšili jemes0,že dráha, jak rychlo

pokračovala, jiš v červenci začne naším údolím hočeti.tím práce ustala s proslýchá ee, še í v říjnu
sotva se počnejezditi, ješto továrna nemůže stačiti
dodati kolejnice. Jest to pro naše městečko veliké

- Skoda, ježto ue dalo očekávati, že, když by vlaky již
v červenci jezdily, letos na letní pobyt větší množství
Pražanů by zavítalo. Ti, co jiš u nás byli na letním
bytě jiná léto, libovali si velmi — jen kdyby rý do

. Zruče nebylo tak neschůdno! Krásná, sdravá
„posázavská vábí — alo vzdálenost odatrašuje|

Z Čermím. Na Boží Tělo odpolednepo 4
hodině strhla se nad naší krajinou bouřka, ktorá| jen
krátkou doba trvala, ale přec veliké rozrušení způ
sobila. Ozvala se rána a sa chvíli povídalo se — sa
Černínem jeou koně sabiti. Ovšem gpůsobilo to veliký

-shon lidu — a vyvolalo růsné posudky. Byli to sa

rajina

biti koně s pivovaru sedlického, odkud na tekový
uvátek, jakým je Boží Tělo, rozvážejí pivo. Ovšem
nájemce pivovaru je žid, tedy není podivu, že nešetří
katolických svátků. Více jest s podivem,tak se poví
dalo mezi lidem, že asi avá hodiny před tím touže
cestou jel povoz též z pivovara, ale katolického
šlechtice hrabět Emmer.Chotka z Ovčar. O tom pan
brabě snad ani neví, jak ne na jebo statcích světí den
uváteční a zvláště Boží Tělo|

Různé zprávy.
K Husovu pomníku. Časopisnášodpo

račilkatolickémuobyvatelstvuknastávajícímoslnvam
Haosovým novšímavost z taktických důvodů. Totéž
stanovisko passivní odporučuje výborně redigovaný
časopis Věstník katolického dachovenstva ve svém
ú-odníku v č. 18. pérem dp. J Paulyho. Zo zajímavé
této úvahy, jíž přikládáme značný politický význum,
vyjímáme uásledající úryvek svému Čtenářstva:
„Při Hasovi rozeznávati dlažno dvě stránky: stránku
církevní a národní. Po stránce církevní zanechal Hue
trapné vzpomínky a s jeho chováním nemůže a nesmí
v tomto směru souhlasiti žádný pravý katolík,
neřku-li katolický kněz. Aváakco se týče jeho činnosti
národní, má se věc docela jinak, neboť tu jsou nepo
píratelné zásluhy plynoucí z dobrých jeho skutků a
tyto dovoluje morálka katolická nejen uznati, nýbri
oceniti vděkem těch, kteří z nich užitek čerpali. Ka
tolická worálka nikdy nedovoluje odeuzovati dobré
skautky někoho, protože také zlé akatky vykonal, nýbrž
velí rozeznávati dobré skutky od zlých, pro tyto má
svoji nelibost a odsouzení, pro ony všsk svojí zálibu
s uznání, Sv. Petr, Augustin, Maří Magdalena,
Markéta z Kortony, Siegmund a j. mají vě stinné
stránky, které církev zavrhuje, nlejejich světlé stránky
oceňuje a pro ně je oslavuje, tak i Hasova památka
a jeho oslavování po stránce národní nemá do sebe
ničeho, co by se protivilo katolické morálce a proto
ani ten nejpřísnější katolík nemůže ničeho namítati
proti tomu, jestliže Husovi jakožto zasloužiléma pra
covníku národnímu se chce zasaditi pamětní deska
nebo posteviti pomník, jestliže se tím nezamýšlí de
monstrace proticírkevní. Kdyby se toto stanovisko
mělo na zřeteli dříve, jsme o tom pevně přesvědčeni,
že by Husova otázka u nás nenabyla takové ostrosti
proticírkevní, jako tomu dnes, a myslím, že nejsme
daleko od pravdy, jestliže tvrdíme, že jsme sami ne
málo Husovu tendenci proticírkevní hodně přiostřili
tím, že jsme tohoto rozdíla nečinili a Šmahem proti
Hneovi se stavěli. Husova památku z myslí českých
vymýtiti ae nepodaří u nás nikdy a nikoma a bojem
proti ní jen budeme věc přiostřovati a tím více 0její
tendenci protikatolickou se starati. Proto třeba dnes
více než kdy jindy opatroosti a klidné roavaby. Kruhy
pořadatelské letošních slavností Hasových vyšly nám
poněkud vstříc, neboť vydaly heslo, aby se pří oala
vách Husových vystříhali dotyční činitelové všech ná
boženských agitací a aby se nepovolávali za řečníky
příslušníci stavu kněžského t. j. evangeličtí pastoři.
"Tímjest naše stanovisko nemálo usnadněno, tím nám
jaksi podána alespoň záruka dobré vůle. — K tomu píší
Kat. Listy: „NeuesWienerTagblatt“ oznamujez Prahy:
„Předevčírem konala se zde důvěrná achůze veškerého
vyššího kleru pražského, na které se rail, jaké stano
vísko má zamimouti vůči Husově slavnosti. Bylo
usneseno, vydati v nejbližších dnech manifest kato
lickému lidu v Čechách a vyzvati jej, aby se Husovy
slavnosti nesúčastnil“, Jelikož zprávu tu přinesly též
„N. Listy“, můžeme oba listy ujistiti, že schůze této
vůbec v Praze nebylo a že důsledně nebude vydán
nějaký manifest (!) ke katolickému lidu v příčině Ha
sových slavností. Naopak zůstane při daném heslu:
slavnosti této vůbec překážek neklásti. Prostý rozam
tu praví, že by manifest takový docílil příkréhoopaku.“

Mimovolné doznání Uhrů ©rovmo
cemmostimouky české s moukou uher
skom. Provoléní svatojsnské k české veřejnosti,
vypracované a podepsané representanty stava rolni
kého, mlynářského a pekařského, vzbudilo mocný
rozrůch uezi mlynáři uberskými, blavně peštskými.
V zápětí pv tomto provolání svolána ucbůze mlynářů
peštských a hned na to schůze průmyslojků uberských,
ve kterých důrazně protestováno bylo proti akci 28
bojené v Čechách proti monce uberské, Vvhrožováno
protisg.tací proti českému pivu a české šuuce, podá
vány petice vládě uberské a ij na snóma uberském
dotazován ministerský předseda, jakým že způsobem
cbrániti chce průmysl domácí proti akci české, Rvuze
psaly se o akci té jako na povol nejen všecky politické
listy uberské, ale i jak zřejmo, též všechny listy
odborné. Je tedy viděti, žu provolání to udeřilo na
pravoa straou! — Uherské listy mlynářské, ač snaží
se posuzovati akci tato Jako něco směšného, třesou
se přece strechem, aby apel spojených tří stavů na
veřejnost českou mlynářskéma průmyslo úberskému
citelnou škodu nezpůsobil. Články těchto listů čiší
přímo jedovatostí proti nám Čechům, že něčeho
podobného se vůbec odvážiti můžeme, Véuíť dobře
odborné kruby uherské, že bude-li akce tato, směřající
k sácbraně obrožvného stavo rolnického a mlynářského,
proti záplavě mouky uberské veřejností naší naležítě
pochopena, a jak tobo zaslohuje, také v plaé míře
podporována, že uherské mlynářství citelně ohrozí.
V tomto docela pochopitelném rozčilení přibodila ne
oněm listům osaloá nehoda: přiznaly totiž mímovolně,
že mouka česká vyrovná se úplně mouceuherské| —
Praví listy ony doslovně: „Mlýny české, aby odbyt
mouky své amožnily, propůjčojí se k tomu, že na
mouko svou dávají moučné lístky uherským textem
opatřené.“ ©Doznání to věru klasické a děje-li se
skutečné, jest to nejlepším vysvědčením při nejmenším
o stejné jakosti monky české, neboť kdyby mouka
česká jakosti takové jako mouka uherské neměla,

jistě ani ta maďarská cednika by jí nepomobla! Bobušel,
jest to ale smatným úkazem, jak si mlynář náč
pomébsti musí, chce-li mouku svou prodati a jakým
způsobem bojovati musí proti zakořeněnén a, ničím
neodůvodněnému předsudku, jako by mouka Česka
byla horší, než mooka oherská. Předsadek « lepší
jako-ti mouky uberské vzal vznik svůj v roce 1882,
kdy obilí u nás následkem stálých dešťů na pali na
stojatě vzrostlo a mouky z tohoto obilí vyrobené skorem
vůbec upotřebiti se nemoh'o. — A právě v onom
roce sklidili Maďaři své obilí velice dobře « mobli

proto unadno s mlýny Českými s :spěchem sontěžíti,
Byly nám aděleny případy, karakterisující výmluvné
domnělý předsudek, kdy uvědomělý český obchodník,
chtěl-li mouku českou vůbec prodati, masil ji vydávati
sa mouku uherskou a pak byla to mouka výborná|
Jest proto třeba, aby veřejnost Česká průmysl domácí
rovněž tak podporovala, jak to Maďaři dávno již činí
a to důsledné v každém oblela. Onen pfodsudek, jako
by mouka česká co do jakosti mouce oberské rovnati
se nemohla, musí astoupiti jediné správnémo názoru,
že mouka česká jest stejné jakosti jsko mouka uberaká
a to plným právem. — Mlýny naše zařízeny jsou
právě tak jako mlýny uberské, opatřeny jsouce nejno
vějšími stroji, pouóvadž Čeští mlynáři jsou si dobře
vědomi, že jen moderním sařízením mlýnů « prospěchem
čeliti lze mlýnům uherským. Že semílají mlýny české
obilí jakosti při nejmenším stejné jako mlýuy uherské,
o tom rovněž pochyby nějaké býti nemůže; jistě však
nemelou, jak to činí mlýny uherské, obilí půvcdu
ramuaského a srbského, o kterých druzích všeobecně
známo, že jsou jakosti nejhorší, a že jen proto ve
mlýn.ch uberekých semílány jsou, ponévadž za levný
peulz dostati je mohou. Z těchto důvouů právé oatno,
aby veřejnost maše, jdone jen za příkladem uberským,
podporovati průmysl domácí, i náš a to obrožený
průmysl nejen se stanoviska národního, ale i se sta
noviska národohospodářského co nejúčinněji podporo
valu, aby tak již jednou došlo od slov ke skutkům.

Germanicace a židovstvo. Pozajímavé
statistice gormanisajících ieraelitů v Novém Městě
Pražském podává Časopis „Ostravan“, který nijak
katolíkům nepochlebuje, též zajímavý příspěveček.
V čísle ze dne 31. května píše: „Kdo tvoří němectví
v Mor. Ostravě? Ostravské německé časopisy rády
vytrabují do světs, že Mor, Ostrava jest obcí převážné
německoo. Na jakých základech však némectví toto
jest bulováno s kdo hlavní oporou tohoto němectví
jest, uvedeme zde jména, která o němectví Mor.
Ostravy vydávají podivné svědectví: ©Abrabamer,
Abstšnder, Ackermaon, Aler, Alt, Altberg, Alteadorf,
Alter, | Altmanu, | Altrichter, Attermann, | Aofricht,
Bachner, Back, Baron, Beer, Bellog, Berger, Bergmann,
Bermano, Berner, Better, Birnbaum, Bittmann, Blei
weisa, Blůb, Blum, Blumenfeld, Blumenthal, Bodenstein,
Bono, Borger, Brácker, Brammer, Brandsilber, Brand
stetter, Brancbbar, Braun, Bromb-rger, Bronner,
Brůck, Bacbbinder, Buttermano, Dentech, Dienentbal,
Donatb, Ebel, Eckstein, Ebrlich, Ebwald, Eickenbaum,
Eichner, Eisen, Eisenberg, Eogel, Engelmann, Eng
lender, Englmanu, E nat, Feder, Federmann, Feiner,
Feldmann, Fevereisen, Fischer, Fiscbgrand, Frank,
Fraukel, Freud, Freund, Freuadlich, Freyer, Fried,
Frie“lůnder, Friedmaun, Friedner, Fróblich, Fuchs,
G'ůcklich, Goldberger, Goldfeden, Goldmann, Gold
schmied, Goldachneider, Goldstein, Gross, Grůn, Gross
mano, Grůuberger, Gattmann, Gattwein, Haas, Haber
feld, Haha, Heller, Herbatschek, Herman, Herach,
Hertzka, Himmelblao, Hirsch, Hirschfeld, Hochstiar,
Hocbenberg, Holzmann, Horuang, Horowitz, Hůtler,
Happert, Immerblam, Immerglůck, Isakiewitz, Joksch,
Joukler, Jucker, Kafka, Katzer, Kerkowitz, Klein,
Klinkowsteio, Klippstein, Kudpflmacher, Kónig, Kónig
stein, Kohn, Korn, Kornblůb, Korngold, Korwin,Krasny,
Krieger, Karcbner, Kulka, Kopfermann, Langfelder,
Lanzer, Laueriuan, Laufer, Lerchenfeld, Lewit, Lichten
dorf, Lichtenstern, Lichtig, | Liebeskind,| Liewer,
Lindenberger, Lóffenholz, Lówenber, Lówy, Lustbader,
Mandel, Maon, Mannaberg, Mannheimer, Maosky,
Milcb, Mojzesko, Morgenstenn, Můckstein, Můller,
Nacher, Nebenzabl, Neamana, Normann, Obstáader,
Offaer, Picx, Pollacb, Pollak, Popper, Preise, Reich,
Roicbelbaum, Reichenbanm, ©Reichenthal, Reicher,
Rerck, Reif, Reiss, Reisfeld, Reschowsky, Rosen,
Rosensaum, Rosenberg, Rosenfeld, Rosenkrauz, Rosen
weig, Rosner, Roth, Růbuer, Raffeiseu, Salomonowitz,.
Saner, Scharf, Schein, Scheakel, Schlesinger, Schmelz,
Schnitzer, Schóa, Schěnfeld, Schonnerg, Schěnbof,
Schrotter, Schalbof, Schwarz, Silbermann, Silherstein,
Singer, Sommer, Sonderling, Sonuenscheiu, Spiegel,
Spitzer, Spitzkopf, Stora, Strassmann, Strenitz, Sů3,
Suess, Ss, Sdsser, Taub, Tauber, Tausch, Teichner,
Toepfer, Trammer, Trostlér, Vegolfang, Wachsberg,
Wacbsberger, Waldapfel, Wechsberg, Weis: Weise
berger, Weislitz, Welzstarn, Windbolz, Wolf, Walkan,
Zeck!, Ziegltach, Zweigentbal, Zw.cker. (Všichni židé)
04 každého tohoto jména jest jich v Moravské
Ostravě několik. Tito všichni vystapují proti nám všude
a vo všem nepřátelsky a bohatnou z peněz našich
lidí. Skutečných Němeů jest v samé Ostravě velice
málo. Většina z těch, kdož dělají v Ostravě němectví,
jsou židé a pak veliké procentu renegátů, kteří jsou
horší skutečných Němců. Vzhledem k našim hospo
dářským poměrům bylo by zábodno, aby obyvatelstvo
české, zejména dělnictvoa venkov povšimli si těchto
cizopusníků, kteří bloupostí naší bobatn.u a k ubití
nás naše vlastní peníze obracejí.“ — Naše požidov
štělé listy, které mají plná ústa „černé internacionály“,
o tom nepíšou ovšem n:c, Dobrotisko „Čas", který
farisejsky se tváří velikým zastáncem českého živlo



ve Slezsku, nesmí ovšem o tom mlovit nic, ačkoli
Moravské Ostrava jest hned v sonsedství Slezsko.
Bylo by věru žádoncno, aby se etatisticky vypočítalo,
jek asi velký počet českých kaplánků germanisoje a
zároveň, aby se přesně stanovilo ve všech požidovětě
lých městech, kdo zde hlavně němectví udržuje. Kněží
jsou vykopávání jako „internacionálové“ z národa,
ale živlu aemitskéma i u našich „vlastenců“ projde
všecko. A přece každý ví, že židy ostravské v jejich
„vlastenectví“ následají i ti souvěrci, kteří zbobatli
a bydlí v ryze českých městech. Kdy se dočkáme od
našich pokrokovců, aby se přestali klaněti talmada a
milovali kněze, ové pokrevence, aspoň trochu víc než
germunisající národ z ciziny k nám přivandrovalý?
Sami Němci i germanisojících židů se odřikají, ale
v naší „národní“ epolečnosti ee muef všecky jejich
chyby zamičovat nebo omlouvat.

Theol. a Phil. dr. Fr. Kordáč. Mozi
kandidáty na osiřelý stolec biskupství královéhradec
kého po + p. biskapa Brynychovi jmenován také dr.
Frant. Kordáč, professor a ředitel biskupského semi
náře v Litoměřicích, který dne 15. t. m. slavil 25jeté
kněžské jubileum. Vlastenecký tento kněz znám jest
svým hlubokým vzděláním, vzorným plněním povin
ností k církvi a státu a pronásledováním, jehož dosud
zakouší v moři všeněmeckého záští. Veškerým svým
vlivem postavení i ducha svého zasazoval se 0 to, aby
svěřenci jeho učili ee obojímu zemskému jazyku a
stali se tak opravdovými apoštoly všem věřícím bez
rozdílu národnosti. Za to přidělen mu Němci název
„Tachechischer Fanatiker“ (český fanatik). Proti všeně
meckému řádění zřídil v Litoměřicích s velikými
obětmi knihtiskárnu, v níž tiskne katol. časopis „Volk“,
zasluhující rozšíření největšího. Pro české atadentstvo
založil v Mladé Boleslavi za podpory čes. duchoven
stva nákladem přes 504.000 korun velkolepý konvikt,
jemuž věnoval vše, co za %bletého kněžského půso
bení nastřádal. Kóž tomuto vzornému knězi popřeje
Bůh i nadále síly k další záslužné činnosti jehol

Krvavá moc bělehradská. Téměřne
uvěřitelnou byla z počátku zpráva, že V noci na
11. červen zavraždění byli v Bělehradě srbský král
Alexander, královna Draga, obajejí bratří, ministerský
předseda Cincar Markovič, generální králův pobočník
Petrovič, bývalý minietr války Pavlovič a jiní králi
oddaní hodnostáři, Hrozná emrt královských manželů
vzbudila všude opravdovou účast, jen v Srbsku jásají.
Hned ráno po smrti králově ulicemi bélebradekými
vířila veaele hudba. Tak poračili kralovrazi, vesměs
důstojníci, kteří přísahali králi věrnost, Spiknutí proti
králi Alexandrovi a královně Draze připraveno bylo
již počáčkem tohoto roku. Vůdcem spiklenců byl pla
kovník Mašín, švakr královnin, který je v novém
ministerstvó ministrem veřejných staveb. Krvavé drama
odehrálo se kolem 2. hod. noční. Když šestý pěší pluk
obsadil královský palác, vniklo asi sedmdesát nižších
důstojníků do paláce a po tuhém odpora věrných a
zradou dostali so až do královaké ložnice. Král vyzván,
aby se vzdal trůnu a královna aby byla vypovězena,
Když však král odmítl, vypáleno naň důstojníky
asi 40 ran z revolverů. Rovněž i královna v
pravém elova smyslu rozstřílena a mimo to ještě
Šavlemi posekána. Těla ubohých vyhozena prý
oknem do dvora, což vrahové popírají. Nešťastný
král byl prý ještě živ do 4 hodin ráno. Tra
gedie tato vyžádala ai 55 mrtvých a raněných, dle
jiných přes 200. Příčinou této truchlohry uvádí se
královna Draga, v jichž rukou král Alexander byl
pouhou hříčkou. Královna dřívějším svým životem
znesvětila posvátnost královskéno trůnu. Osobní ne
návist, nražená sobělibost, touba po kořisti, že král
byl špatný, že porušil ústavu, že lámal mocí každý
voluější projev lidové vůle, že vůbec šlapal po právech
Jidn a hlavně, že na přání královny Dragy měl býti
vyhlášen následníkem trůna poručík Luněvica, zbýralý
bratr královnin, to všs bylo příčinou katastrofy. Dle
jiných výpovědí byla královna Draga ženou ušlechtilou,
ideální, povsnesena nad všelikou všsdnost. | N-
šťastná trpitelka, královna. —— matka Natalie,
hroznou otortí eyoa uvého krále Alexandra bluboce
rozrašena. — Srbsko má už nového krále. Na schůzi
národního ehromáždění v Bělehradě dne 15. června
zvolen jednohlasně králem Petr Karaďorděvič, jenž
v poslední době žil blavně v Ženevě. Králi jest nyní
57 let a z wmaaželství jeho s černohorskou
princeznou ©Zorkvu, jež r. 189) zemřela, má dvu
syny a dceru. | Nový král jest vnukem. Jiřího
Petroviče Karadordéviče, jenž roka 1894 postaviv
se v čelo povstání urbského vybnal Turky ze země,
načež zvolen knížetem. Porsžen byv r. 1812 od Torků
oprchl do Rakouska, byl pak po návratu svém r. 1817
zavražděn ua rozkaz Miloše Obrenoviče, který mezi
tím jako nový obrance Srbska proti Turkům stal se
knížetem. R. 1842 byl Miloš Obrenovič donucen vzdáti
ee trůnu, načež provolán knížetem Alexander Kara
ďorděvič, syn Jiřího Karaďorděviče, jenž r. 1858 masel
se rovněž vzdáti trůnu a za knížete povolán Michal
Obrenovič. Tento všuk r. 1868 z popodu Alexandra
Karaďorděviče zavražděn, jemuž to ale k vládě nepo
moblo. Zemřel r. 1885ve vyhnanetví, v němž do svého
zvolení žilisyn jeho, nynější král Petr. Dějiny Srbuka
nejsou ničím jiným než dějinami zápaen Obrenovičů
s Karaďorděviči o trůn srbský. A prolitá právě krev
v Bělehradě volá také k Boba o pomstu. Jest
ovšem otázkou, přivedeno-li bude Srbsko ku šťast
nější budoucnosti novým králem, jenž dle dosa
vadních zpráv jest mužem vzdělaným a zkušeuým.
Nová vláda = Avakumovičem v čele, hned po
zavraždění krále Alexaadra ustavená, udržuje zatím
v zemi do příchodu krále pořádek prohlásivši, že
ústava ze dne 6. dubna 1401 se všemi zákony, kterou
král Alexender 20. března t r. zrušil, nabývá nové
platnosti.

Poat na Velebrad. Kolébka křesťanství
národa českoslovanského, posvátný Velehrad, zve všecky
syny evé na den 5. července ku slavnostem Cyrillo
Methodějským. Z Prchv hudo vypraven zvláš'ní vlak,
jenž bude přijímati účastníky na všech stanicích.
Pont na Velehrad řídí spojené krahy katolické v Praze,
takže nejhojnější Účast jest zabezpečena, Není povhbyby,

že i z naší diecése zúčastní se četní poatníci této
pouti, která měla býti již před lety pořádána na
utvrzení nejen víry katolické ale i na atužení přátel
ských styků se sesterskou Moravou,

Prvmí česká pout do Lara. Docházejí
mne doposud dotazy, zda-li je pravda, če jeskyně
Lurdská je uzavřena a poatníkům nepřístapna. Již
několikráte bylo v novinách podotknuto, če jeskyně
Lurdaká uzavřena není, nyní pak oznamuji
toto: V poslední době meškal u mne náš t-cbnický
vůdce p. Štěpán Bolla, který letos v květnu vedl du
Lard poatnický vlak z Vídně, a ten ubezpečil mne,
te v Lurdech zůstalo všechno tak jako dříve, jen že
správa dachovní u posvátné jeskyně vykonávají kněží
světští místo missionářů a to pod dohledem samého
nejdůst. p. biskupa Tarbského, jenž nyní sídlí v ar
dech. Nejdůst. pan biskup povzbadil našeho technického
vůdce, aby jen hodné poutníků českých přivedl k di
votvorné Matce Boží Lurdské. Všechny tedy obavy
jsou bezdůvodny a všechny jiné zprávy o uzavření
jeskyně zlomyelny. Přiblášky k pouti přijímám do
30. června. Pout se komá dne 28. erpna z Vídně.
Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u Tišnova na
Moravě.

Každá zbraň dobrá. Židovskélisty vé
děly o cestě arcibiskupa Kohna všecko do podrobnu.
Prý nesl arcibiskup do Říma 500.000 kurun (!), aby
tak dominikány nejlépe přemobl. Věděly taky určitě,
že arcibiskup byl přijat vlídně. Jeli to pravda, co
na tom divného? Přičsl jako ten, který ještě usvědčen
nebyl. Pařížský sondce vlíduě podával ruka usvědčené
stomilionové zlodějce Humbertové. Samu. židovská
„Nene Freie Presse“ se neposled opravila a mluvila
jen 06().000 koranách. Ale teď za několik dní „Osvěta“
ví, že v Římě přece jen moravský hodnostář onoho
půl milionu vyklopil. Všecky takové zprávičky mají
za účel pošpinití Rím. Jeden olomoucký list. věděl, že
byl P. Strnad již 14 dní před příchodem arcibiskapo=
vým v Ríwě, a týž zatím seděl pěkně doma.

Blesk uhodil. Dne 18. t. m. před 3. hod,
odpolední spustil se pad Hradcem Kr, velký liják
spojený s bouťkoo, při čemž ubodilo do posádkové
vojenské trestnice. Blesk nevšímaje si hromosvodů na
trestnici ajel komínem do strážní jizby, kde povalil
kamna a otvorem ventilačním zase zmizel, aniž pří
tomné stráži ublížil.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu,dno 24.června 1903,o2. hod.odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adslbertinu“, JiHkova tři

da č. 400—I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup,
předseda.

Dr.František Reyl,
jednate..

Z na lá no
Osvědčení.

Konstatuji, že jsem v době, kdy nám ulošeno,
abychom c. k. okres. hejtmanstvím předkládali vý
kasy duší. obec. starosty podepsamé, nikoho nepo
šádal ani nesplnomocníl, aby o tom něco do novin
psal (Věstník č. 18. str. 281) a dále, še projev
snámých dvou vel. pp. bratří s č. 24. Č. V. na
mne naprosto se nehodí.

Jan Vlach,
d. vikář.

(Zasláno.

Katolickým spolkům diecése královéhradecké,
Svoláváme VALNOU SCHŮZI sdrožených die

césních jednot na den 12. července 1903 do Hradce
Králové a zveme všecky bratrské spolky, aby účast
nily se v týž den dopoledne slavného nasto!ení nového
dp. biskupa Thdra Josefa Doubravy na stolec bi
skupský. Bližší program této spolkové manifestace
bade jednotlivým spolkům v nejkratší době zaslán,

Ústřední sdružení katolických spolků
diecése královéhradecké,

Dr. Fr. Royl, Fr. Jukl,
| předseda. « jednatel.

(Zasláno.)

Veledůstojnému duchovenatvu!
Výbor Všendborového sdružení křesť. dělnictva

pro královatví České vznáší uctivou prosba k vole
důstojnému duchovenstva, by v nejhojnějším počtu
přistapovalo za členy | přispívající jmenovaného
sdružení ©Hamanní účel tohoto adružení zajisté jest
již dobře znám, netřeba tedy znovu vše opakovat,
Člen přispívající platí týdně 10 bal. a 1 K zápisného
jednou pro vždy. Po přání může takový člen dostati
nemocenskou podporu. Doufáme, že tato žádost naše
nezůstane nepovšimnata a že nám veledůstojné dn
chovenatvo podá svoji pomocnou ruku, jež se již na
jiných stranách v hojné míře osvědčila a tím naši
námahn a poctivou snabu alehčí. Podrobné vysvětlení

o poktádání odboček a účelu tohoto sdružení podáochotn

Všeodborové sdružení křesť. dělnictva pro
království České v Hradci Králové.

(Prosíme, aby veškeré katolické časopisy dle možnosti
toto prohlášení nvefejnily

(Zasláno
Dobře smýšlejícímu Anonymovize dne 4. června

t. r. dodatečné se oznamuje, če instance, která byla
dádána sa intervenci, odpovídá, že má býti udán

určitý případ. Budiž tedy tak učiněno, aby celá věcneusnula.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 13. června 1408 1 nl.

pšenice K 11:50—11-80, šita K 945—970, ječmene
K 800—8-70, oves K 6-70—6-10, prosa K 00:00—0000,
vikve K 10*80—11:00. brachu K 18-00—2600, čočky
K 00-00—00-00, jabel K 20-—, krap K 1800-—3200,
bramborů K 260 —3-00, jetelového semene raského,
K 00:00—0009, jetelového semene červen. K 0000
—0 00, máku K 29:5 :—36'00, Iněného semene K 16-00
—18'00, 100 kg. šit. otrab K 10-60,pšenič. otrab K 10:09,
1 kg. másla K 208-332, 1 kg. sádla vepřového K
18-0—2-00, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 0000—00 00, jeden hl. cibale K
14"40—00 00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:40 —3-60,
1 kopa zelí (:00—000 K, 1 pytel mrkve 1:40—1'60,
1 bl. švestek K0-00 —000, 1kopa salátu K0 B0—1-40,
1 kopa celere K 00-00—-00, 1 hl. jablek 0 00—0-00

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE? NESKUDLÁ,
ec. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praperů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorůspracovanékalichy, ciboře,
monstrance, evicny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby paříáské výstavy n všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru tranko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.
Jednodachý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větro, vyločnje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou,

Nesčetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 45h více.

Vývozní dům praktických movimek

A, Patrná a syn v Jaroměři.

Pevni
SKLAD PIAN

v Hradci Král.,
v němž zastoupeny jsou různé továrny
nejpřednějšími cenami vyznamenané:
První pražská, Roslerova, Steinwayova

atd., nachází se

:
vedle biskupské residence==(vedle schodiště).



Soeiálně-politické spisy
Rudolfa Vrby:

1. Otázka zemědělské
2. Národní sebcochrana . - K 40
3. Videňský centraliem a český národ K —60
4. Mationalitěten und Verfasouagekon

fikt In Oesterrelch K 840
U spisovatele veškeré splay dohromady za sníženou cenu
6 K franko.Adresa: Riud. Wrba, Smíchov č. 1048.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží 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 a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

|Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše silně v ohní zlacené a stříbřené, začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se atvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monastrancí,ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

Sitanie
k Wejsv. Arbci Sáně

BB“ s nápčvy"U
nabízí 100 kusů za 3 K

dDiokupská Anihhohávna.

362636626 3620030G0606E.

Malinský křený
—— letošní sklizně ——
5 kg. 15 kořenů..K 6—
6 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.

X

JAN KALIS.
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důviry hodným eásilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšené cen. — Zulošeno r. 1848

Pro nynější dobu
přátelůmdoporučujeme následují spisy:

roce Husitismi0000
Husitství a proteslaníslri ©
ÚslavaHis oe0000
Husitství a svoboda © © ©

Všecky tyto spisy vyšly v „Časových Úrahách“.

Prodávají seopo S haléřích.
Při hromadných objednávkách až 50" slevy.

Jsou to dílka ceny trvalé.

Objednávky vyřídí
Administrace „Časových Úvah“

v Hradci Králové.

Marie Benešová
V PRAZE,

Celetná ulice, číslo 12. I. p.
MB- Velký výběr -SN

plan pianin a harmonií
nejprvnějších, slovutných, světových,

tu- i cizozemských firem.

Prodej, výměna a půjčka pian d pianin.

Chvalně známé nejlevnější ceny. Více
letá poctivá záruka. Obehrané nástroje
se vždy za hotové kupojí neb vyměňují.

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, kříže

at d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Víno"a
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

OOO0OO0000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

pRB"Boží hroby, "il
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

oEto

BD. AD. MALBURG A SYN Smiřice.

Továrna na W nejjemnějšílikéry.

Vegétal,
francouzský likér z bylin.

CRÉME CORDIAL,
francouzský vinný likér.

CHERRY BRANDY
MANDARIN.

Puně Crémes
K dostání ve všech lepších obchodech
s lahůdkami a v podobných obchodech.Bohr)*G©a>BrouDo

prlčky kostela
voskové i polovoskové“ii

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hrade Král,
G. a k. dyorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Bvičky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.

Výrobky zmámé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá
a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

č L Prvnivýroba8

„- věŽNÍC

Jhodin
v Čáslavi

AMCE,
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,sochyaj
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kuždém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plánya rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

©00000000000000000 |



? ANA PETRU ze koupilijedině v c, a k, dvornílovámně
- v Hradci Král. poblížNovéhoHradce,

== Na požádáníjízdy ku vlaku a zpět zdarma vlastnímpovozem.——=

OOGOGEXIEAXGOGOCGEX

28 08 508088 polka toonvých Jan Kryšpín,staveb (J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
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

Fr. Macháčka
ve DvořeKrál. n. L, Hankova zahrada,

filiálka Jaroměř,
doporačuje ra nejlevnější ceny své výrobky

uznaně výtečné jakosti.

"Taškycementové
patent „Triumph“ na pařížské výstavě první
cenou vyznamenané,impregnovanéjakoži gla
surované v různých barvách velmi lebké (£ m?
36 kg.) a nejtrvalejší krytina; latování 36 cm.

Dlaždice cementové
obyčejné velikosti 2.0X200 a 250X250 mm,
dlaždice římské mosaiky vzorkované v překrás
ných vzorcích slohových na objednávku dle
libosti, dlaždice kostkované, zvláště pevné pro
chodníky, tovární místnosti, skladiště, vjezdy
podléhající neobyčejnému upotřebení v síle

Kostelní
Aw / jé

Bag“ vlastní výroby

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelesnými rámy, sí

lěmi 4 vsastním.

Vefkeré rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatně. beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

JOOGOGOG3OGEX
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! u—65 cm. + :

m- ohnizlatía stříbří. Dlažby z pěchovaného BR“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnánanání.=P)
Mnohá odporučenípo ruce. | Cenyvýrobní. betonu Založeno roku 1836.

odborníky Apracované pro místnosti tovární a :alsklepy, překlenování místností, pavlačí, rovných
stropů, potoků, reservoiry a beton. práce vůbec.

Roury cementové ku=
laté 1vejčité

od 10 cm. až do 100 cm. 8 vyčnívajícím falcem
a vnitřní patní styčnou spárou, kladení a tě
snění rour obstarám vlastními zručnými dělníky
a poskytujiza solidní provedení záruku.

Sp“ KanalisacebetonovéB
Š továrny, d , jakož i

Dapadové“rourovedy a Aotěebnými
vstupy.

Na výstavách v Praze a ve Vyšxověvyznamenaná
il
SL >Dobrý Hospodář

je nejlepší kosou v Rakousku. Za
každý kus se ručí, a přijme se
výměnou zpět. Na kuždých ode na spracování ovoce

4 „ Draných 10 kusů 1kosu zdarma.
“ Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:

(==
Délkacm. R hl ! ( :65 70 175 80 85 90 9% 10 105 110

Pološiroké . y0 OpÍ dól Ň M)
Rova 216220 226232240 2522682803— |- 7) 18:50s 2 letou zárukou, který vy

pere za 3 hodiny 100 kusů prádla, nabizí

K, V. SKUHERSKÝ,
velkozávod truhlářský

vwHradoi Král. proti hotelu Merkur
číslo 303.

| O4 + LACOR MOOMOO AGO MOD -O OC OC OVI OC DO- O1)K ÁN DY VO ZVV, VY 7 NÁVNVNÁVNAZN VVN(S52)KA 2 Se a SA OMGAGAASA s E

Ň © v v p |
(SŠe Největší sklad e ©

všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek lanelových i proší- Le
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před. |8KG5
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních

dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd.

firmy

JAR STOUPA
! = -TOD DTS TDODICOTRA ATA ATA VAT ATB VAT TATO VAG VATAVAT VAT ATO LATE ATO ATO AVENT

K 2262-34 2-42 252 264 2-76 2863 — 316332 '

Obšírné cenníky a popisy zasílá sdurma a franko
České zasílatelství hospodářských potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hranicích (Morava).
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pálenka koňaku avýroba likérů

JU Jos. Tormášek
ve Vysokém Mýtě

RE dříve závodna sušitkování ovoce,splošn ji
ka" 1886, nejstarší svcho druhu v ČecháchX3
|) — nabízí — .

koňak, elivovici, borovlčku, Jeřablnku
rumy a punše, likéry, sladkéovocné
wino, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina oladká avíno Šumivé (šampaňaké.)

Upozorňujeme uvlášť na výtečný a při takové $jakosti velmi I koňak a ou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. |
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: medasllí

ONEADNEMAKZSUTTCMICO ITKCT MMTNMÍ
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Výprachticich)

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

výrobní závod

j všech kostelních paramentů,praporů a hovevéhe náčiní.
Cenntky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

201000BH

NETONA

LINOENMOUZMM.NTTKCOTKNENHEZOITUNNANKNKKI

Louhobujdloudvás 00000000800000000000004000 k

tu= i cizozemské projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele
důst. duchovenstvoa sulkna ku chrámovým účelům doporučuje

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

sakny ©. 8. Opalek Aradec Alrálové.
M“ Vzorkyse na požádánízašlou."ji "Bi

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Headcí Král.
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Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již voku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácslav Řezníček,

(Pokračování).

13.Dolní Krupá. Panství Krupá. Kněží.Farář
Jan Kovář jest své pastýřské povinnosti milující muž,
kterýž ani vědomostí, ani dobrých mravů nepostrádá.
On vyznamenává se jako přítel školy, jeinuž nežný,
drahocenný díl stáda velice blízko na srdci leží.
Biskup byl pohnut, když slyšel z úst tohoto dob
rého duchovního správce krásnou péči, v níž z plného
svého srdce o školní budovu presil. Nynějsí jest
těsná, podepřena a každodenně hrozí rozsypáním se.
Ani pán, ani farář, ani osadníci nemohou ji zbu
dovati, všude jest chudoba a nemajetnost. Jak ve
lice zasluhuje tato okolnost pozornosti otců vlasti!

Kaplan František Kubásek jest lehkomyslný,
mladý člověk, kterýž má buďto málo nebo žádnou
způsobilost a proto také dovela přirozeně své kněžské
úkony jenom povrchně zastává. Bylo mu to od
biskupu vážně připomenuto.

Přifařené osady. Dolní Krupá, vesnices farním
kostelem, v němž se na všechny neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Horní Krupá a Pochrrald,
vesnice '/, hodiny od farního chrámu vzdálené.
Rozsochatec, Kník, Pfaffendorf a Chrast, vesnice
'/, hodiny od farního chrámu vzdálené. Břevnice
a Zbožice, vesnice */, hodiny od farního chrámu.
Kyjov, vesnice hodinu od farního chrámu vzdálená,

Školy. Škola jest bídná a na spadnutí. Kdyby
se jí dostalo podpory, mohla by se za vedení faráře,
který jest veliký přítel školy, státi velice užitečným
ústavem.

Obyvatelstvo. Dolní Krupá 358 katolíků, 11
protestantů, Horní Krupá a Pochwald 289 kato
líků, 5S protestantů; Rozsochatec, Kník, Přajjem
dorf a Chrast 482 katolíků, 2 protestanté; Břevnice
a Zbožice 162 katolíků; Kyjov 96 katolíků. Dohro
mady 1387 katolíků, (1 protestant.

16. Bělá. Panství Bělá. Kněží. Farář Karel
Killar jest nadějný mladý muž a lze říci skoro
perla tohoto. vikariátu. Pilným čtením dobrých
kněh zjednal si jasnější zásady v náboženském od
boru; jasnými zraky vidí a proto správně soudí.
Ve způsobu života jest obratný, nikdy nepřechází
meze kněžské skromnosti, třebas i cítil, že více ví,
než-li jiní. Jeho jednání jest bez hany a povinnosti
jeho povolání jsou jeho nejmilejším zaměstnáním.
Miluje mládež a dává si na jejím vychování záležeti.

Pak-li se pozorovací duch biskupův nemýlí
domnívá se, že tento láskyhodný farář bude jednou
velice upotřebitelným dělníkem na vinici Páně, od
něhož si církev a vlast dobré služby slibovati mohou.

Přifařené osady. Bělá, městys s farním chrá
mem, v němž se každou neděli a svátek řádné
bohoslužby konají. Krátká Ves a Kojetín, vesnice
'/, hodiny od farního chrámu vzdálené. Počátky,
vesnice */, hodiny od farního chrámu vzdálená.

Školy. Bělská škola jest za bedlivého dozoru
bělského faráře jednou z nejlepších a kdyby byla
tato farní osada uznána za hodnou podpory ze
školního fondu, nelze o přiměřeném osvícení této
krajiny pochybovati.

Obyvatelstvo. Bělá 586 katolíků; Krátká Ves
a Kojelín 370 katolíků; Počátky 213 katolíků.
Dohromady 1169 katolíků.

Poznámky. Sem do Bělé muselo býti více míst při
fařeno. Tuto farní osada nebude moci býti příště od sa
motného jediného duchovního správce obstarávána, Proto
musí zde biskup raditi ke zřízení domácího kaplana.

Lipnickývikariát.

1. (17.) Lipnice. Panství Střítež. Kněží.
Farář a zároveň vikář Matěj Svára jest velice při
činlivý muž, který vedle hbitosti ve svých jednáních

«mnoho dobré vůle projevuje. Jsou lidé (a těch není
nejmenší díl), kteří, poněvadž nemají bezpečných
zásad, snadno onoho vynikajícího muže, s nímž mají
co jednati, napodobují anebo napodobovati se zdají.
V této třídě mužů chtěl by biskup tomuto. vikáři
místo nejspíše vykázati. Shání chválu svých před
stavených i svých spolufarářů a ač jest povolný,
tak předce jeho přání líbiti se, není bez užitku. Ve
přikázaném mu vikariátním okresu zdá se býti
biskupovi předce nejvhodnějším, dozorčí úřad za
stávati, poněvadž se svou činností také ostrovtip a
znalost lidí spojuje. Biskupovi nebyly předneseny
stížnosti žádné.

Přifařené osady. Lipnice, městečko s farním
chrámem, v němž na všechny neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Kýžlice, Bystré a Dolejší
Město, vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Řečice,
Velké a Malé Křepiny, vesnice */, hodiny od far

ního chrámu. Budíkov, Záběhlice, I.hotsko, Proseč,
Luké, Meziklasy, Iadostovice, Smrčensko, vesnice
1 hodinu od fary. Dobrá Vůda, Rejčkov. Remuty,
Kochanov, vesnice 1"/, hodiny od farního chrámu.
Koňkovice, Trpišovice, Smrčná, vesnice 1'/, ho
diny od farního chrámu odlehlé,

Kommendatní a jiliální kostely. Dolejší Město
má veřejnou kapli, v níž se pětkráte ročně řádné
bohoslužby konají. Řečice má veřejnou kapli, v níž
se pětkráte ročně fádné bohoslužby konají. V kapli
v Loukově odbývají se řádné bohoslužby pětkráte
za rok. i

skoly, Nkola v městečku Lipnici jest jedna
z nejbídnějších v kraji; je celá zanedbaná. Farář
a nikoliv neobratný učitel mají nejlepší vůli k vy
chovávání mládeže, avšak na všech stranách scházejí
prostředky, aby mohla býti povznešena.

Obyvatelstvo. Lipnice 692 katolíků; Kýžlice,
Bystré a Dolejší Město 643 katolíků; Řečice, Velké
a Malé Křepiny 193 katolíků; Budíkov, Záběhlice,
Lhotsko, Proseč, luké, Meziklasy, Radostovice, Smr
čensko 579 katolíků; Dobrá Vůda, Rejčkov,Remuty,
Kochanov 296. katolíků; Koňkovice, Trpišovice,
Smrčná 105 katolíků. Dohromady 2508 katolíků.

Poznámky. Zdejší farní obvod sestává ze 22 rozma
nitých vesnic a obyvatelstva o £508 duších. Příjmy vikáře
nepřesahují BUOzl. On biskupovi dokázal, že za poslední
1783 rok sotva přes 300 zl. dostoupily. poněvadž nanejvýš
chudý farní lid při zřízení fary ujednanou taxu. Stoly a
tak zvaná lacticinia platiti mu odpírá. Tudíž kaplana
nebo pomocníkn v této rozsáhlé a obtížné vinici ze svých
příjmů vyživiti nemůže

Jak velice jest tento pomocník zde potřebný, dá se
snadno souditi; tento muž může postačiti sotva na obsta
rání duchovní správy. jak pak má ještě nemalé vikariátní
záležitosti s přesností obstarati!

Biskup musí zde o příspěvek z náboženského fondu
žádati. jehož pomocí byl by vikář v stavu osobního ka
plana vytknoati.

2. (18). Herálec. Panství Herálec. Kněží.
Farní administrator Josef Václav Kašpar jest starý,
vetchý, a již jedenkráte mrtvicí ochromený muž;
v zásadě není neobratný a Prozřetelnost obdařila
ho dobrým srdcem, avšak jeho mrtvicí ochromlé
nohy nutí jej na cestách jeho povolání často po
zvolna postupovati. V čistotném farním chrámu P.
v Herálci rozumně káže a bohoslužby pořádně od
bývá, avšak křesťanská cvičení po vesnicích jsou
stále pro nepohyblivost farářovu zanedbávána. Po
něvadž muž ten jest dobrý a vlídný, poněvadž
školu i mládež miluje, proto mají také jeho farníci
mnoho shovívavosti s tímto nedostatkem. Avšak na
konec osvícení lidu tím stále trpí.

Přifařené obce. Herálec, farní ves, kde každou
neděli a svátek řádné bohoslužby se konají. Boňkov
a Slavnice, vesnice '/, hodiny od farního chrámu
vzdálené. Koječím, Skorkov, vesnice '/„ hodiny od
farního chrámu vzdálené. Pavlov, Radňov, vesnice
3/, hodiny od farního chrámu vzdálené.

Školy. Škola v Herálci jest ve velmi dobrém
stavu; učitel velice obratný a pilný.

Obyvatelstvo. Herálec 462 katolíků; Boňkov
a Slavnice 196 katolíků; Koječín a Skorkov 229
katolíků; Pavlov, Radňov 224 katolíků. Dohromady
1211 katolíků.

Poznámky. Také zde pokládá biskup spolapracovníka
za nanejvýš potřebného, aby 1211 v sedmi různých vesni
cích bydlící duše náboženskou útěchou a vyučováním
byla vydatně opatřena.

3. (19). Humpolec. Panství Herálec. Kněží.
Farář P. Arnošt Tomášek, premonstrát želivský,
musil býti pro všeobecnou nechuť svého farního
lidu, pro své ovšem že ne rozumné chování se
v místě, kde jest tak mnoho protestantů a také
pro své dluhy do svého želivského kláštera přesa
zen a okolnostem doby vhodným duchovním správ
cem zaměněn.

Hemerku, obratného kazatele a dosti správně my
slícího muže. V téže době, kdy biskup v této po
horské krajině meškal, byla předepsaná zkouška u
arcibiskupské pražské konsistoře předsevzata.

Přifařené osady. Humpolec, městečko s far
ním chrámem, v němž na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby se konají. Čejov,vesnice ', ho
diny od farního chrámu. Plačkov, vesnice '/,„hodiny
od farního chrámu. Dubí, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Bystrý, Kamenice, Mikulášov, ves
nice hodinu od farního chrámu vzdálené,

Kommendatní a filiální kostely. Ve městečku
jest ještě malá, neúhledná svatoanenská kaple, kde
však jednou v roce bohoslužby se konají.

Školy. Katolická škola v Humpolci, pakli že
dle nařízení biskupova dostane jiného učitele, bude
moci nésti velice platný užitek.

Obyvatelstvo. Humpolec, 1723 katolíků, 218
protestantů; Cejov, 184 katolíků; Plačkov, 201
katolíků; Dubí, 92 katolíků; Bystrý, Kamenice,
Mikulášov, 269 katolíků, 2 protestanté. Dohromad
2471 katolík, 220 protestantů. :

Poznámky. Preaentační právo na tuto humpoleckou
faru náleží starému baronovi Nesszrovi, jako půda vrch
nosti, avšak, poněvadž jest fara ta řádovým beneficiem,
proto želivský opat navrhuje počasnému pánu tří osoby,
z nichž tento vždycky jednu volí.

Katolickou školu nalezl zde biskup v nejbídnějším
stavu; starý, dvaasedmdesátiletý učitel, kterýž jest zároveň

městským syndikem. nemá ani způsobilosti. ani sil dáti
tomuto ústavu užitečný směr; mnoho soukromých ohledů
odstranění tohoto starého učitele překáželo a proto přišlo
zdejší školství v nejpolitovánihodnější úpadek. Biskup.
kterýž má za to, že musí veškeré jednostranné vedlejší
překážky přecházeti, pak-li o dobro náboženství a vlasti
běží. sesndil toho starého muže z jeho školního úřadu na
tistě a řiditeli normální školy v Německém Brodě páteru
Pankráci nařídil. aby během 14 dnů sem dosadil obrat
ného, z methodiky zkoušeného učitele.

On mimo to u starého. zbožného barona Neuazra
vymohl, že úplně sešlá školní budova bude z jara od zá
kladů přestavena a že pro mládež za drsné zimní doby
(nejdrahocenější čas k vycvičení jemného stáda) prostranná
radniční světnice potřebnými lavicemi a dřívím k topení
opatřena bude a četné nadějné mládeži nebude překáženo,
nby své vyučování dostala.

Zde biskup mnohé vlondivší se zlořády a přehnaná
pobožnůstkářství přetrhl.

(Pokračování.)

Zprávy hospodářské.
Zadlažování majetku momovitého.

Nedávno oveřejnil státní statistický úřad
v Berlíně záznamy knihovních dluhů zaneše
ných na majetku nemovitém v Prusku. Ze
zprávy té vychází na jevo, že od r. 1886 do
r. 1900 bylo v Pruska vtěleno bypotekárních
dlahů na nemovitý majetek úhrnem 26.000
milionů marek, z toho bylo vymazáno 12000,
zůstalo tedy zatížení hypotečním dlahem v ob
nosu 14000 milionů marek. (1 marka — 116
halířům).

To se děje v bobatém Prosku. Mnohbo-li
z tohoto zadlužení připadá na majetek rolnický,
nemůžeme ovšem zde zjistiti. Známý národo
hospodářský spisovatel pruský Beta tvrdí, že
je na nemovitém majetku celého Německa
zanešeno 65000 milionů marek hypotečních
dluhů. Veškerý soukromý majetek všech fy
sických osub říše německé se odhadaje na
220.000 milionů marek. Z těchto číslic vysvítá,
že nynější základy společenského blahobytu
nejsou příliš pevné a spolehlivé. Takové po
měry panují v bohatém Německo.

U nás v chudém Rakousko vypadají po
měry mnohem hůře. Píše se sice mnoho 0 za
dlužení majetku nemovitého, ale naprosté
spolehlivé číslice ovšem podati nelze, toliko
prosté záznamy, jak jsou v grantovních knihách
zanešeny.

Podáváme zde nejnovější poslední sumární
přehledgruntovních dluhů všech zemí Rakouska.
Dle toho bylo koncem r. 1898 zanešeno hypo
tekárních dluhů obnosem:

Vídeň 1368,414.480 korun
Ostatní Dolní Rakousy 636,335.920 |,
Horní Rakousy 379,146.478 |,
Solnobrady 104,721.160 „
Štýrsko 593,380.720 |,
Korutany 161,455.024 |,
Krajinsko 154,869.856| |,
Přímořsko 194,568.960| „
Tirolsko 600,476.954 „
Vorarlbersko 95,973.342 „
Praha 419,439.384 |,
Ostatní země česká | 2.640,166.340. |,
Morava 863,096.260 „
Slezsko 244,304.390 |,
Halič 1.013,353.354 |,
Bukovina 83,972.176
Úhrnem 9.543,575.324 korun

Můžeme směle tvrditi, že koncem r. 1902
bylo na nemovitém majetku v Rakousko úhr
nem zaneseno hypotečních dluhů v okroublém
obnosa 12000 milionů koruu. Roku 1868 bylo
v knihách zanešeno hypotečních dluhů okrou
hle v obnosa 4000 milionů korun nynější měny.
Během 44 let, tedy za jedno lidské po
kolení se dlahy na majetku nemovitém troj
násobily.

Roka 1893 obnášely hypoteční dluhy
v Rakouska 7.860,778.860 korun. Z toho mů
žeme si utvořiti obraz, jakým způsobem hy
potečních dluhů stále přibývá. Tažme se, kdy
bude jednou tomn konec? Půjde zadlužování
nemovitého majetku ještě dále a nebude tu
žádných mezí? Pravda, jednou musí nastati
konec přibývání nových hypotečních dluhů.
Kdo má přece svoji chalupu předluženou,
tomu již nikdo nepůjči, poněvadž by nikdy
půjčené peníze nespatřil.

Z čísel, které jsme zde uvedli, vychází
zřejmě na jevo, že zákonodárné sbory budou
jednou naceny se obírati otázkou o vybavení
majetku nemovitého z hypotekárních dlahů a
o zákonodárné opatření, až do jaké míry smí
držitel nějakého majetku nemovitého tento
majetek dlubem zatížiti. Když před 30ti lety
známý sociální politik baron Vogelsang veřejně
o tom psal, že musí k zachování stava země



dělského v první řadě dbáti se toho, aby bylo
znemožněno stálé zadlnžování majetku rolnic
kého, tu bylo naň pokřikováno i ze řad rol
Dictva, že jest to obmezování osobní svobody,
že je to zpátečnictví a podobné výčitky. Dnes
již i rolníci sami vidí, že věci takové spějí
ku zkáze celého stava a že tu nutno pomýšleti
k záchraně. dokad je čas. My se zde nebodeme
rozepisovati o návrhu nezadlažitelnosti anebo
částečné zadlužitelnosti majetku zemědělského,
podotýkáme jen tolik, že požadavek tea jest
jasně vytčen v programu zemědělském, který
jsme r. 1896 v Praze ponavrbli a který jest
v naší práci „O úpadku stavu rolnického a
jeho záchraně“ uveřejněn v podíle „Dědictví
sv. Cyrilla a Methoděje“ za r. 1902 a
tak přístapným učiněn oěkolika tisícům rol

níků. Z několika stran Byl nám učiněno výtek,že jest to program přivlečený z ciziny a zatím
rogram strany agrární uveřejněný letos na

Jaře opírá se v hlavních obrysech o požadavky,
které v našem programn jsou jasně vytčeny.
Názory o zavedení práva selského v našem
programu jsou názory, které hlásal baron Vo
gelsang; a jsou našim poměrům přispůsobené,
nejsou tedy pranic £ ciziny importované. Naším
zadostiučiněním pak jest. že názory ty razí
si v rolnictvu všude cestu, ačkoliv se páni
agrárníci za to stydí přiznati se, že se přiži
vují od — klerikálů a zpátečníků.

Rudolf Vrba.
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Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

x uměleckýzávod X
k o . ox Jos. oteslicha

o Hradci Hrálové
provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
me-kazatelen,

X křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

+
+
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a De

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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez srýšení con!

Jako 6., 7. a 8. číslo
„Časových Úvah“

rozesýlámeo právé v skutku časový spis

Husité jindy
W"a nyní“

čili

poměr husitství k Římu a český národ,
UvažujeJiří Sahula.

Měl by čísi každý katolík. Není to žádná xoufalá
obrana proti nesčetným protikatolickým lžem, žádné stran
nické přebarvení fakt; toho my nepo řebujeme, neboť jsm.
dávno prohlásiti, že si přejeme, aby zvítězila + příčině

zovitých affektů jaou ve spise přítomném řaděna vedle
sebe zaručená fakta s odbornou zualosti. Z obsahu knížky
se může přesvědčitidokonale každý katolík 1 nekatolík,
že duše česká i v době rozkolu tíhlapřirozeně k té církvi,
k níž náležíme.

Doufáme, že se táto publikaci v zájmu historické

žnému seznání obsahu oznamujeme, že spis jest roz
členěn na deset následujících kapitol:

I. Moderníhusitéa jejíchpráce,< <. . « air. 1.
II. Husité považovali víru za nejcennějšípoklad

lidský; srovnávalí se tak a Římem ( všemi
velikány českého národa,

III. Husité byli přesvědčení, že jem jedem tvar
křesťanské víry může býh pravý a spamilel
ný; to vyznával oždycky Řím 1naši slavní
předkové,-© < + +0 „ 2.

IV Zdsady husitské víry. O svátosti kříu, po
kdnía svěceníkměžstva,<- < + + „n38.

V. Husitská víra o avdtosti stavu manželského,
posledního pomazání a sv. biřmovdní,. - |, 43.

VI. Kališná víra o nejsvětější Sodtosti, mši sv.
a jiných čidncích víry. Zásady Táborů, |—„45.

VII. Posouzení husitské círy. Stamovisko kato
Hkův a novohusitůo, < < 4 „ 58.

VIII Hus a papežství. Zda bylo Husovo stanovi
skosprávné< ©< -eee „ Ja.

1X. Poměr husitů k Římu až do opamování
Prahy Jiřím z Poděbrad, . . - . * « „ 83.

X. Stanovisko husitů k Římu za olddy Jiřího
z Poděbrad a jeho ndstupeůo, <. - . m 96.

112 stran! Cena pouze 24 haléřů
hromadných objednávkách slevujemeo "VAE aPři

x trvanlivé zlacení a polychromování,všesolidněa levně při výhodných platebních podmínkách.

x Přečetná pochvalná uznání poruce. Rozpočty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

Závod pro kostelní práce a výroburámcůX Xsaložen r 1591.+ +
KPXPKHXEXPKPRÁKÉX

„© jest nejlepší mýdlotolletní. G
Činí a udržuje pleť svěží a jemnou. — Jest naprosto ne
utrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm
nejpřísnějším požadavkům úplně vyhoví.

Vyrábí již od r. 1897 výhradně

JOSEF PILŇ ÁČEK, ©. a k. dvorní dodavatel— v Hradci Králové. —

p
Pilnáčkovo"68

mýdlo lanolinové
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Zaleženo r. 1890. Plzeň, Školní ulice 12, Zaleženo r. 1880.

Vyrábí veškeré druhy talárů, birelů, tonsurek, kolárky, náprsenky
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakásky vyřiznjí se bez dobírky a tranco. — Platební jpodmínky jsou
6t1 měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.
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Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Cáslavského,

již voku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

Podává Dr. Vácslav Řezníček.

(Pokračování).

4 (20). Krásná Hora. Panství Okrouhlice.
Kněží. Farář Jakub Vlach jest tichý. zhožný, jedno
duchý muž, o němž. všichni lidé dobře inluví a
jejž jeho farní lid pro pořádnost v hohoslužbě a
pro jeho ochotu, každému posloužiti, velebil.

Přifuřené osady. Krásná Hora, farní ves,
kde po tři neděle v měsící a na všechny svátky
řádné bohoslužby se konají. Bratroňov, Březinka,
Mozolov, Kojkovice, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu. Vadín, Lhota, „Jedouchov, Bezděkov, (e
kanov, Volichov, Kojkovičky, vesnice '/, hodiny od
farního chrámu vzdálené. Babice. Okrouhlice, Kla
nečná, Kvasetice, Vitonín, vesnice %/, hodiny od
farního chrámu vzdálené, Michalovice, ves 1 hodinu
od farního chrámu odlehlá. Květinov, ves 1'/, hodiny
od farního chrámu, Skála, ves 1'/, hodiny od fu
ního chrámu odlehlá. Leština, Mozerov, Věž, vesnice
8/, hodiny od farního chrámu vzdálené. Zdislavice,
ves 1'/, hodiny od farního chrámu odlehlií.

Kommendatní a filiální kostely. Skála mů
veřejnou kapli. v níž se každou čtvrtou neděli řádné
bohoslužby konají.

Skoly. Škola ve Krásné Hoře nachází se
v dobrém stavu a činí za správy obratného učitele
patrné prospěch. Škola ve Wěži jest dosti dobrá.

Obyvatelstvo.| Krásná Hora 110. katolíků;
Bratroňov, Březinka, Mozolov a Kojkovice 298
katolíků; Vadín, Lhota, Jedouchov, Bezděkov, Ce
Kamov, Volichov a Kojkovičky 155 katolíků a |
protestant; Babice, Okrouhlice, Klanečná. Kvaselice
a Vitonín 482 katolíků; Michalovice 114 katolíci;
Květinov 101 katolík: Skála 160 katolíků: Leština,
Mozerov, Věž 482 katolíci: Zdislavice 125 katolíků.
A protestanté, Dohromady 2747 katolíků a + pro
testanté,

Pozndmky. Farář by ovšem že nepostačoval. avůj
obvod vydatnou duchovní správou opatřovati. kdyby do
posud vesnice Skála se svými k ní přifařenými místy od
farního administratora. heráleckého a od zámeckého. ve
Věži bydlícího kaplana opatřována nebyla. Tomuto ne
dostatku bude odpomoženo. pak-li že bade ve Skále. jak
to biskup navrhuje, místní kaplanka zřízenu.

Do této nyní jmenované vesnice Skály pod roztna
nitými sliby, jež vesničanům činil, vplížil se světský kněz.
který ještě před vyzdvižením společností byl jesniton. Ně
jaký čus vyživoval se vynucenými a vyžebranými příspěvky
u faráři působil mnohé mrzutosti. Prvější mají ho již
dost a ničeho mu nedávají; on proto, když čte mši. zavírá
kostel a odpírá obyvatelům vesnice své duchovní služby;
poslednější bouří proti nájemci. Biskup, kterýž má za to,
že pastýř má pravými dveřmi ve svatyní vcházeti. toho
oknem vplíživšího se kněze ze vsi odstranil a vikáři uložil.
aby tohoto jeho rozkazu uposlechl.

5 (21) Branišov. Panství Větrné Jeníkov.
Kněží. Farář Jiří Josef Pelikán zdá se býti vědy
chtivý muž, které rád pravdu slyší, dobře urovnaná
hlava. Miluje povinnosti svého povolání a dle vy
povědi svých farníků plní je k jejich spokojenosti.
pokud to totiž jeho síly dovolují, neboť tento farní
obvod sestává ze dvou městysů a 15 vesnic a čítí
bez 10% protestantu 2594 katolických duší. Příjmy
farářovy, jež něco přes 300 zl. ohnášejí, nedovolují
mu, přibrati si ještě jednoho pomocníka a proto
musí tento obvod téměř docela sám obstarávati.

Přifařené osady. Branišov, farní místo, kde
na všechny neděle a svátky řádné bohoslužby se
konají. Oustf, vesnice '/, hodiny od farního chrámu
odlehlá. Zbylity, Dudin, Buková, Kalhov, Nimanov,
vesnice '"/, hodiny od farního chrámu. Hejště, ves
nice 3/, Irdiny od. farního chrámu. Krasoňov,
vesnice hodinu od farního chrámu. Větrný Jeníkov
a nedaleko od něho ležící vesnice Temník, Velšov
a Zbynohy jsou všecky přes hodinu od farního chrámu
vzdálené. Dušejov a Maršov, vesnice 2 hodiny od
farního chrámu odlehlé, Boršov, vesnice 24, hodiny
od farního chrámu vzdálená.

Místní kaplanky. Při kapli ve Větrném Jení
kově jest pro tuto a sousední vesnice správou vlitš
ského sirotčince v Praze, jako místní vrchností,
vlastní kněz vydržován, kterýž na všecky neděle a
svátky lidu ranní mši slouží a evangelium vykládá.

kommendatní a filiální kostely. V Dušejově
staví se již 13 let kostel, avšak dosud není hotový.
Předtím konaly se zde každou třetí neděli boho
služby.

Školy. Škola ve Branišově jest velmi dobře
zařízena u dokonalým učitelem opatřena. Také škola
ve Větrném Jeníkově nachází se v dobrém stavu.

Obyvatelstvo. Branišov 73 katolíků: Oustí
258 katolíků, 44 protestantů; Zbylity, Dudín, Bu
ková, Kalhov a Simanov 799 katolíků, 56 prote
stantů; Hejště 45 katolíků; Krasoňov 229 katolíků,
22 protestantů; Větrný Jeníkov, Temntk, Velšov,

Zbynohy 869 katolíků; Dušejov a Maršov 204
katolíků, 3 protestanté; Boršor 112 katolíků. Do
hromady 2594 katolíků, 10%protestantů.

Poznámky. Vlašský špitál v Praze z lásky k dachovní
správě a lidstvu ve Větrném Jeníkově obratného a velice
mravného kněze P. Jana Utěšila ustanovil. obydlí
v tamním zámku a k jeho vyživení malý deputát a denně
placenou mši. kteráž jest z jedné pražské nadace sem po
stoupena. mu vykázal. Tato mše jest nyní skoro celou
výživou tohoto dobrého kněze, kterýž poknd se ve Větrném
Jenikové zdržuje, jeden díl branišovské farnosti duchovními
službami opatřovati pomáhá. Avšak k dostatečnému obsta
rání zdejšího farního lidu ještě z daleka ani jeho trvalé
ustanovení by nepostačilo, kdyby ve vsí Dušejově. jež je
na 2 hodiny vzdálena. nebyl žádný kaplan usazen.

V Dušejově nachází se krásný, rozeúhlý. dobře sta
věný kostel, kterýž pokladnu vlašského sirotčince již značné
částky stojí. avšak z daleka doposud nenachází se ve stavu,
aby v něm bohoslužby mohly býti konány. Tato vrchnost,
kteráž na rozličné kostely, farní a školní budovy již přes
1901 zl. vynaložila a mimo to ve Branišově a Větrném
Jeníkově dva učitele vydržuje. jest nyní docela vysílena,
aby ještě na stavbu Dušejovského kostela ucházející do
dala a jinak neví se také o žádném fondu. z něhož by

6 (22) Ousobí. Panství Ousobí. Kněží. Farář

Bernard Neumann jest starý, Tletý, vysílený stařec,
jejž jeho „napuchlé nohy, krátký dech a jiné choroby
ke správě jeho farního úřadu skoro nezpůsobilým

Biskup jej neviděl, poněvadž nemocný muž
své světnice opustiti nemohl, avšak dal si o celém
stavu tohoto farního obvodu od vikáře a od farníků

nejpodrobnější zprávu podati. Starý farář jest ovšem
drsný ve svých mravech, byl vždy špatný kazatel,
více sedlák než li učitel, u svěřená mu obec během
jeho více než-li 20leté správy nalezla málo spasi
telné potravy na své pastvině, Nyní nachází se na
pokraji hrobu, nezpůsobilý konati ani dobré, ani
zlé, zasluhuje tedy lidského prominutí,

Farnost obstarávána jest obratným kaplanem,
jemuž biskup za svého pobytu v tomto čáslavském
kraji celou plnou moc ve spiritualiíchi temporaliích
udělil. Má za to, že tím dokázal, že v duchovní

chléh svůj hledati nezpůsobilý farář, pokud bude
ještě živ, bude míti své čestné zaopatření.

Přifařené osady. Ousobí, farní ves, v níž na
všechny neděle a svátky řádné bohoslužby se konají.
Chvalkov, Kosov, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu vzdálené. Ouhořilka, Chýška, vesnice "4
hodiny od farního chrámu. Dodrohostov, vesnice
%, hodiny od farního chrámu vzdálená,

Kommendátní a filiální kostely. V Ousobí na

k bohoslužbám neužívá.

Školy. Škola v Ousobí jest celkem dobrá a
učitel obratný, pilný.

Obyvatelstvo. Ousobí 450 katolíků ; Chvalkov,
Kosov 138 katolíků; Ouhořilka, Chýška 264 katolíků;
Dobrohostov 110 katolíků. Dohromady 1022 katolíků.

Poznámky. Ousobský pán panství baron (ióldi. který
již mnoho let na svém starém faráři sedí, podal biskupovi
ve zvláštní notě proti němu více stížností a nalehal na
jeho odstranění. Tyto stížnosti jsou ve vikáři ponechané
instrukci ve krátkosti dohromady staženy a také jest v nich
na každý symptom nemoci léčivý prostředek navržen.
Kdyby bylo pro tohoto starého muže zaopatřovací místo,
v němž by ještě zbývajících nu málo svých dnů moll stráviti,
mohlo hy se ovšem celému zlu ustanovením jiného, vhod
ného faráře vydatněji odpomoci.

T (23) Německá Vyskytná. Panství král.
města Jihlavy. Kněší. Farář Karel Weis jest lásky
hodný, skromný, ve svých mravech bezúhonný a ve
svých farních úkonech neunavný muž, jemuž jihlavský
magistrát jako patron chrámu i veškerý jeho farní
lid nejlepší vysvědčení dávají.

Přifařené obce. Německá Vyskytná, vesnice
s farním chrámem, v němž se po všechny neděle
a svátky řádné bohoslužby konají. Rantířov, Itounek,
Hlávkov, Bílý Kámen, Plandry, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Ježena a Jiřín, vesnice hodinu
od farního chrámu. Starý a Nový Hubenov, vesnice
2 hodiny vzdálené a neschůdnémi horami od svého
farního chrámu oddělené.

Kommendátní a filiální kostely. Nedaleko
Vyskytné na jednom vrchu jest kaple sv. Antonína,
v níž ročně jenom jednou řádné bohoslužby se
konají. Ve Plandrech jest veřejná kaple, v níž ročně
jednou řádné bohoslužby se odbývají.

Skoly. Škola v Německé Vyskytné jest dle
vysvědčení [nrářova lépe opatřena, než-li by se od
učitele, který 6 zl. ročního platu dostává, očeká
vati mělo.

Obyvatelstvo. Německá Vyskytná 211 katolíků;
Rantířov, Rounek, Hlávkov, Bílý Kámen a Plandry
538 katolíků; Ježena a Jiřín 367 katolíků; Hubenov
105 katolíci. Dohromady 1285 katolíků.

S (24) Ledeč. Panství Ledeč. Kněží. Děkan
Josef Bunk jest od svých farníků většinou chválený
muž; třebas že do třídy osvícených duchovních
správců nenáležel, tak mu předce neschází na zdravém
lidském rozumu, kteréž, jsa spojen se snášelivým u
láskyplným srdcem, často lepších výsledků docíluje,
než-li nadutá věda. Drží pořádek ve svém domě i vesvé
obci. Jeho kaplani jsou mravní lidé, jichž lze po
třebovati. Obzvláště vyznamenává se mezi nimi P.
Meyssner, jemný kněz, kteréž má zbožnost a lásku
k lidstvu na čele napsané.

Přifařené obce. Ledeč, městečko s tarním
chrámem, kde se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Ostrov, Hradce, Vobrvaň, ves
nice '/, hodiny od farního kostela. Velká, Matisla
vice, vesnice hodinu od fary. Lhoty Bilantova a
Dobrovítova, vesnice 1'/, hodiny od fary. (íhošť,
Kynice a Zdeslavice, vesnice 1'"/, hodiny od farního
chrámu. Prosičky a Nezdín, vesnice hodinu od far
ního chrámu. Hroznětín a Tuměchody, vesnice 1*/,
hodiny od farního chrámu. Sačany, Vrbka, Kozlov,
Volešná, Souboř, Hamry, Habrek, vesnice skoro
všechny na. jednu hodinu od farního chrámu.
Sychrov, Leština, vesnice 1'/, hodiny od fary.
Kožlá, Nechov, Bohumilice, Podolí a Přemilovsko,
vesnice */, hodiny od fary. Kouty, Kamenná Lhota,
vesnice hodinu od fary. Bojiště, vesnice %/, hodiny
od fary. CAřenovice, Jedlá, Dobrá Vůda, vesnice
hodinu od farního chrámu. Pavlovice, Lhota Vo
lavá, vesnice 1"/, holiny od farního chrámu. Wiléy
movice a Pavlov, vesnice dobrou hodinu od far
odlehlé.

Lokální kaplánky. Tokalista ve Chřenovicích
koná pro Chřenovice, Jedlou, Dobrou Vůdu, Pav
lovice a Lhotu Volavou na všecky neděle a svátky
ve chřenovickém kostele řádné bohoslužby,

Kommendatní a filiální kostely. Ve městečku
Ledči na hřbitově jest ještě jedna kaple, v níž se
však žádné řádné bohoslužby nekonají. *Číhošť má
filiální kostel, v němž se každou druhou neděli
řádné bohoslužby odbývají. V Sačanech jest veřejná
kaple, v níž se dvakráte ročně řádné bohoslužby
konají. Kožlá má veřejnou kapli, v níž se však
jenom dvakráte ročně řádné bohoslužby odbývají.
Bojiště má kapli, v níž se jen dvakráte ročně řádné
bohoslužby konají. Ve Wilémovicích jsou dvě kaple,
z nichž v jedné jednou, ve druhé však pětkráte
ročně řádné bohoslužby se odbývají.

Skoly. Škola v Ledči jest "dosti dobře zařízena

a kdyby nikoliv neobratný učitel byl lépe přidržo
ván svému povolání věrným zůstávati, mohla by
býti jednou z nejlepších škol v kraji. Škola v Čí
hošti jest velice bezvýznamná a bídným učitelem
opatřená. Vrbka, má školu, kteráž však sotva toho
jména zasluhuje. Škola v Kožlé není k nepovšímnutí,
učitel obratný a pilný. Škola ve (hřenovicích jest
dosti dobře zařízena, jenom školní budova jest trochu
těsná.

Obyvatelstvo. Ledeč 1191 katolíků, 10 prote
stantů; Ostrov, Hradec, Vobrvaň 398 katolíků, 3
protestanté; Velká, Mstislavice 146 katolíků; Lhota
Bilantova a Dobrovítova S5 katolíků; Chošť, Ky
nice a Zdeslavice 316. katolíků, 21 protestantů;
Prosičky a Nezdím 16% katolíků; Hroznětín a Tu
něchody 160 katolíků, (0 protestantů; Sačany,
Vrbka, Kozlov, Volešná, Souboř, Hamry. Habrek
476. katolíků, 5 protestantů; Sychrov, Leština 86
katolíků, 4 protestanté; Kožlá, Sechov, Bohumilice,
Podolí a Přemilovsko 410 katolíků; Kouty, Ka
menná Lhota 213 katolíků: Bojiště 96 katolíku;
Chřenovice, Jedlá, Dobrá Vůda 314. katolíků;
Pavlovice. Lhota Volavá 146 katolíků; Vilémovice
a Pavlov 339 katolíků. Dohromady 4540 katolíků,
59 protestantů.

Poznámky Aby bylo zde Školství v lepší stav uve
deno. biskup jmenoval výše uvedeného P. Meyssnera ka
techetou a šhned. poslal jej do Kutné Hory do hlavní
školy. aby se tam methodě důkludně vyučil. Mezi školními
ditkami. jako mezi vesnickým lidem. panuje zde taková

chudoba. že sinejpotřebnější školní knihy opatřiti naprosto
nejsou v stavu Biskup má za to. že nechybil, když děka
noví nařídil. aby ze stávající hotovosti bratrské pokladny
30 až 40 zl. k tomu účeli obrátil a potřebných knih na
koupil u ihned je mezi potřebné dítky rozdal.

Zdejší farnost obstarávána jest od děkana, lokálního
kaplana a dvou domácích kaplanů. Přes to přese všechno
musí býti ještě jeden lokalista ve valČihošti, jež jest přes
dvě hodiny a dále vzdálena. ustanoven, aby této a některým
ještě dále odlehlým obcím pomocí náboženskou a vyučo
váním bylo pomoženo. Biskup se domnívá. že jeden z le

dečských kaplanů může býti seyr přeložen a sice ten, jejž
zesnulá paní hraběnka Věžníková. rodilá hraběnka Wald
steinka zde při své brobce zřídila.

Bylo by předsudkem. kdyby se mělo věřiti, že v Čihošti
za zakladatelku čtená zádušní mše svatá měla by méně
síly, než-li v Ledči. Biskop jest jist, že zvěčnělá zbožná
zakladatelka sama na věčnosti bude cítiti útěchu, pak-li
že od ní zaopatřený oltářník změní se ve křesťanskou obcí
upotřebovaného spolnpracovníka a na místě klidného by
dlení u jejiho popele bude poskytovati opuštěným křesťanům
k utěšení a poučení chléh evangelia. Aby mohl býti živ,
musil by náboženský fond k oněm 200 zl., jež jsou jeho
ročním důchodem. ještě 60 zl. přidati. V tabeli vykázaných
40 zl. ročního nájmu z pole může dobře opatřený ledečský
děkan snadno postrádati. Biskup. přikládá zde nadační
jist zesnulé hraběnky Věžníkové.

9 (23) Bohdáneč. Panství Ledeč. Kněší.
Farář Josef Svoboda jest tichý, pokorný, se svým
stavem spokojený a proto pořádný muž. Jsa po
slušný a vtipný miluje své povinnosti a svůj lid.
Za to požívá sladké spokojenosti, jsa každým ctěn
a milován.

Přifařené obce. Bohdáneč, farní ves, kde se
každou neděli a svátek bohoslužby konají. /ro
střední Ves, Řeplice, Kotoučov, Dvorecko, vesnice
'/, hodiny od farního chrámu. Třebetín, Vickovice,
vesnice 9/, hodiny od farního chrámu. Michalovice,
Bělá, vesnice hodinu od farního chrámu. Dědice,
Hoskovice, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu.
Lohov, vesnice 2 hodiny od farního chrámu.



Komnenditní a filiální kostely. Ve třebetínské
kapli konají se šestkráte nebo sedmkráte řádné
bohoslužby. Také Michalovice mají veřejnou kapli,
v níž se však jenom čtyřikráte ročně řádné boho
služby odbývají.

Školy. Bohdánečská škola jest za vedení dosti
obratného Úučitele v dobrém stavu.

Obyvatelstvo.Bohdáneč 241 katolík; Prostřední

Ves, Řeplice, Koloučov, Dvorecko 300 katolíků,
6 protestantů; Třebetín, Vickovice 186 katolíků,
37 protestantů; Michalovice, Bělá 226 katolíků,
6 protestantů; Dědice, Hoskovice 5Ui katolíků, 29
protestantů; Lohov 70 katolíků, 1 protestant. Dohro
mady 1079 katolíků, 79 protestantů.

10| 26) Světlá. Panství Světlá. Kněží. Děkan
Václav Novák nachází se teprve od června t. r. na
tomto svém stanovišti. Na první pohled prozrazuje
jisté druh ostýchavosti, kteráž neposkytuje pozoro
vateli nejlepší pojem o jeho vědomostech; avšak
pak-li se duše jeho pončkud vzpamatuje, shledá se,
že ve všeobecných kněžských vědomostech není méně
sběhlý, než-li kněží jiní. Na místech, kde se o lidu
milnosti a lásce k bližnímu mluví, pozoruje se, že
jeho srdce není bezcitné. Také má pověst skutečně
dobrosrdečného, snášelivého muže. Tato vysvědčení
dávají mu úřednícii veškerý lid. Miluje mládež a
především katechetické obor, jejž při ranní mši, při
kázaní, každý den odpoledne a ve své triviální škole
pilně vykonává. Jest si vždycky při tom přáti, aby
se toto katechetické vyučování dělo líbezně a mo
rální pomazání v srdci lidí bylo rozšířeno.

Jeho. kaplan Václav Ninger jest ničemnný
lenoch, nehodný kněz, jemuž se více líbí potulky,
než-li zaměstnání a od něhož se proto málo dobrého
ovoce na vinici Páně může doufati. Dostal nařízení,
aby si bledal jiné místo.

Přifařené obce. Světlá, městečko s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Příseka, Horní a Dolní Bohu
šice, Horní a Dolní Březinka, vesnice '"/„ hodiny
od farního chrámu vzdálené, Služátky, Zebrákov,
Lipnička, Závitkovice, vesnice '/, hodiny od farního
chrámu odlehlé. Mrskovice, Druhánuvv, vesnice */,
hodiny od farního chrámu vzdálené. Leštinka,
Henelice, Opatovice, Nová Ves, vesnice hodinu od
farního chrámu vzdálené. Horní a Dolní Dlužiny,
Kochánov, Pohled, Lhota, vesnice %/, hodiny od
farního chrámu vzdálené,

Kommendátní a filiální kostely. Nedaleko
městečka Světlé jest ještě veřejná kaple, v níž se
jenom dvakráte ročně řádné bohoslužby konají.

Školy. Škola ve Světlé jest velice dobrého
zařízení. Kdyby se chudým dětem této krajiny

předepsané školní knihy darmo opatřiti mobly, byla
by ještě pilněji a s větším prospěchem navštěvována.

Obyvatelstvo. Světlá 805 katolíků; Příseka,
Horní a Dolní Bohušice, Horní a Iolní Březinka
400 katolíků; Služátky, Žebrákov, Lipnička, Závit
kovice 339 katolíků; Mrskovice, | Druhánov 187
katolíků, 6 protestantů; Leštinka, Benetice, Opato
vice, Nová Ves 541 katolík; Horní a Dolní Dlu
žiny, Kochánov, Pohled, I.hota 580 katolíků. Do
hromady 2852 katolíků, 6 protestantů,

11 (27) Smrdov. Panství Světlá. Kněží.
Farář Josef Karel Černý má vtip, dovede se v různé
poměry okolností vpraviti, ve přítomnosti biskupově
byl jedním z nejvroucnějších obhajců křesťanské
snášelivosti, ačkoliv proti němu více žalob na pří
lišnou horlivost v kázaních, kaceřování a tvrdé cho
vání se oproti jeho nekatolickým osadníkům se vy
skytlo. To má společné s více svými bratry v úřadě,
kteří, když proti lidem od církve boží odloučeným
zatracení hřímají, mají za to, že svou apoštolskou
povinnost vyplnili. Jest naděje, že ústní i písemní
instrukce biskupovy v zásady staré školy umírnění
přivodí, a nikoliv bez důvodů si tento od smrdov
ského faráře slibuje, že v budoucnosti jemnějšího
smýšlení a při obracení svých nekatolických spolu
farníků lahodného přesvědčování,trpělivosti a příkladů
pravého lidumilství bude užívati, alespoň to svému,
o to jej poučujícímu biskupovi slavnostně přislíbil.

Přifařené obce. Smrdov, farní ves. kde se ve
všech měsících po tři neděle za sebou, jakož i na
všechny svátky, řádné bohoslužby konají. Vrbice,
Zboží, Imbmé, Stěpánov, Bačkov, vesnice dobré
V, hodiny od farního chrámu odlehlé. Dobrnice,
Leština, vesnice dobré */, hodiny od fary. Skelné
Hutě, Hroznětín, Hory a Lhota Ovesná, vesnice
hodinu od fary odlehlé. Chraňbože a Vlkanov,
vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu vzdálené,

Kommendatní a filiální kostely. boží má
veřejnou kapli, v níž se však ne častěji než-li dva
kráte ročně řídné bohoslužby nekonají. V Dobrnici
jest veřejná kaple, v níž se každou čtvrtou neděli
řádné bohoslužby pro všechny farníky odbývají.

Školy. Škola ve Smrdově nachází se ve velice
zlých okolnostech: opatřena jest bídným učitelem,

v zimě málo a v ostatních dobách roku docela nic.

Obyvatelstvo. Smrdov 339 katolíků, 58 prote
stantů; Vrbice, Zboží, Lubné, Stěpámov, Bačkov
640 katolíků, 4 protestanté; Dobrnice, Leština 144
katolíků, 21 protestant; Skelné Hutě, Hroznětín,
Horya I.hota Ovesná282 katolíků, 11 protestantů;
Chraňbože a Vlkanov 86 katolíků a 22 protestantů.
Dohromady 1491 katolík, 116 protestantů.

Poznámky. Zdejší, rozlehlý, ze 14 osad a více než-li
1600 duší sestávající farní okres nemůže býti od jednoho

jediného kněze vydatně obstaráván. Jest ui tedy přáti. aby
mu byl pomocník zřízen, poněvadž jemu z malých příjmů
jeho obročí naprosto nelze druhého kněze vydržovati.

Založeno roku 1810.A — es.z= mm B

Nejstarší katolickýčeský velkozávod

JOSE? NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 2 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
pra orů, církevního prádla atd., pak diepaříž
ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
Zárukou trvanlivosti.

Jelikož sboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.

0OG0GE3GOGOGOGE

Cementárna |

=
a podnikatelství betonových

staveb

Fr, Macháčka
ve Dvoře Král. n. L., Hankova zahrada,

filiálka Jaroměř,

doporučuje za nejlevnější ceny své výrobky
uznané výtečné jakosti.

"Tašky cementové
patent „Triumph“ na pařížské výstavě první

cenou vyarenané, impregnovanéjakoži glasurované v různých barvách velmi lehké ně m?
46 kg.) a nejtrvalejší krytina; laťování 35 cm.

Dlaždice cementové
obyčejné velikosti 2 0X200 a 250X250 mm,
dlaždice římské mosaiky vzorkované v překrás
ných vzorcích slohových na objednávku dle
libosti, dlaždice kostkované. zvláště pevné pro
chodníkv, tovární místnosti, skladiště, vjezdy

podléhající neobyčejnému upotřebení v alle
o—5 cm.

Dlažby z pěchovanéhobetonu
odborníky spracované pro místnosti tovární a
sklepy, překlenování místností, pavlačí, rovných
stropů, potoků, reservoiry a beton. práce vůbec,
Roury cementové ku=laté i vejčité

od 10 cm. už do 100 cm. 8 vyčnívajícím falcem
a vnitřní patní styčnou spárou, kladení a tě=
snění rour obstarám vlastními zručnými dělníky
a poskytujiza solidní provedení záruku.

OB“ Kanalisace betonové "S
pro města, továrny, domy,jakož I
odpadové rourovody s potřebnýmivstupy.

OGOGOO ODO
DO0OGDGOGOIDADGIIOGOGOOOGODOGOGOGEY

22 du Kršna,KryŠpiL,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelnich
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 24
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce + se Šelesnými rámy sk

těmi 1 vsasením.

Veškeré rozpočty, skisgy i odborná
rada bezplatně. beze vší záruznosti

ku definitivní objednávce,

A- Nesčetnáveřejné ii písemnápochvalnáuznání."jjj
Založeno roku 1836.
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Vzorně znřízené

slatinné lázně VELIGHOVK
u Jaroměře v Čechách.

Osvědčené proti rheumatismu, dně,
lechlas, dále pro chudokrevné,

phulosu, nemoci Ženské atd.
Léčení studenou vodou. | Elektrické

lázně dle prof. Gartnera.
JEP“ Překoapujícíúčinky léčivé. "i

Fůvabná lesuatá krajína, — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa z Praby.

Pošta a telegrafní stanice v budově lázeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v regii. — Ceny mírné!

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma.

— Doakrát týdně koncerl.

CDOOOOOGOOGOO*
OoOoOooOoOBOOtOOOOOOOGS*

55 55 59 64 58

Kostelní %$
náčiní.A

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.

Bursa práce v radci Králové,
Práci obdrží: dělník pekařský, zámečník,

krejčí, obuvník, knihař samostatně pracující, knibař
mladší, učeň na pekařství, kočí a služební dívka
ke krmení dobytka. Práci bledá sazeč. Přihlášky
přijímá Josef Polák, tajemník Všeodborového
sdružení v Hradci Král, Adalbertinum. — Tuto
bursu práce mohoutéž použiti i členové všech
spolků křesťansko-aociálních.

PŘANÁ, PLALKA, RARNONIÁ,
Výrobky tu- i cizozemské prvého řádu,

„SRB“nové i obehrané "S

v úžasně levných cenách s neobmezenon
zárukou ve chvalně známém závodě

Minrie Benešové
(roz. Machalnové)

PRAHA, Celetná ul., č. 12. I. p.
„u Zvěřinů“.

Pro nynější dobu
přátelům doporučujeme následují spisy:

roce Husiismi0000
Husitství a protestanísví ©
ÚslaraHisouo 0000
Husitství a svoboda © © ©

Všecky tyto spisy vyšly v „Časových Úvahách“,

Prodávají se po S haléřích.
Při hromadných objednávkách až 50%, slevy.

Jsou to dílka ceny trvalé.

Objednávky vyřídí

Administrace „Časových Úvah“
v Hradci Králové.
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Národní církve,
(14) Každá dobu má svůj ráz, svou vůdčí

ideu, pro niž lidstvo žije a bojaje. Ideou, jež
provedla uejpronikavější obnova občanské spo
lečnosti,je bezodporu křesťanství.Ono zplodilo
středověké rytířství, vyvolalo války křižácké
a bylo příčinou bezděčnou náboženského hnutí
v Čechách a Německu.

Po reformaci nastala doba francouzských
filosofů, ta byla matkou sociální revoluce a
té t. zv. sociální demokracie. Současně s touto
vystapuje v popředí, ano tuto i zatlačuje, my
šlénka národnostní, jež bude asi vůdčí tohoto
století tak dlouho, dokud se mapa Evropy
neupraví dle uárodnostních skupin, k čemuž
především pracují Němci a Italové na účet
Rakooska. Jef národnost zájmem pro člověka
posvátným a žádný uvárod, jenž uhájiti chce
své existence, nemůže ho nedbati; ale považo
vati národnost za nejvyšší, absolutní a konečný
člověku cíl na světě, jak se does od moohých
děje, za cíl, jemuž vše ostatní, ba i náboženství,
tento nejposvátnější lidstva ©majetek, má
sloužiti, to je nejen převrácený názor, ale
přímo hřích, zločin proti osobní svobodě, které
nikdo tak nectil a po vše časy nehájil, jako
cirkev, kterou však nikdo tak nohama nešlape,
jako t. zv. náboženství národní, jež za zrádce
považuje každého. kdo se neklaní jeho národ
ním bohům. Náboženství Kristove, jež je mezi
národní, hlásá lásku, snášelivost, tedy pravou
bumanito, náboženství národní staví zeď mezi
národy, hoví vášníím a v-povídá vzájemný boj.

MySlované můžeme býti brdi, že nejsme vy
nálezci toboto národního náboženství a že najmě
národní církev nenabyla přes husitské naše
tradice půdymezi námi, když odpadlý katolický
kněz ji počal zakládati Bláhový| Co si to jen
pomyslil! Dnex nesmí knéz našim vlastencům
přijíti se žádným národním návrhem; na to
mají oni patent. Jak pak teprv zběhlý kněz!
V Němcích však žijí z velkoněmecké idey a
evangelické státní křesťanství je jen obohou
jeho štafáží, jsonc Šťastno, může-'i se vozu
státní všemohboacnosti přichytiti. Dokud vůz
tento bude zlatý, dokud, myslím, dobře dařiti
se bude německému státu, bude zkvétati i
národní učmecká církev; ale až se zhroutí i
trůn Hohenzollerů — a tomu osudu ani on
neujde — pak je po dobrých časech a národní
evangelictví bude se muset tím světermnsamo
profechtovati a to bude bez vlastní, vnitřní
obrozující síly věc těžká.

Nikde na světě se tomu národním chanvi
nismu neholduje se strany duchovních zástupců
tak jako v Němcích. Odevzdává li se nová
školní budova svému účelu, nesmí řečník resp.
světitel vynechati, že jí stavěl německý sta
vitel, race německého dělníka, z německého
materiálu a že v její prostorách bude vanonti
německý d+ch a pěstovati se německá věda.

Kdyby se slovo „deutsch“ neopakovalo
při každé, i náboženské slavnosti aspoň pade
sátkrát, bylo by po dojmu; to druhé, totiž
echristlich“, trpí se jen jako popelka vedle
vyšperkované národní sestry. '

Nedivme se tedy, jestli lidé, žijící pouze
z frází, o zásadách náboženství Kristova nepo
učení, chtějí za dnešního národního rozinachu
míti i národnínáboženství; ale jak může pastor,
tedy hlasatel mezinárodního náboženství vydati
heslo: „německým býti znamená luteránským
býti“, to nemůžeme pochopiti, to je již zmatek,
jakého nebylo v bohosloveckých kruzích pro
testantských ani za reformace, zmatek, jejž
lze vysvětliti jen bezmeznou pýchou a sebavě
domím německého muže. Kristus Pán mohl
založiti přece jen jedno křesťanství, je-li však
toto jen v luteránství, pak se stalo zjevení
jen pro Němce a ti jsou jedinými křesťany
na světě. Není to zpátečnictví ráza pohanského?
Nezaujal tento hlasatel reformovaného křesťan
ství směšné obmezené stanovisko, na jakém
stáli pohanští národové, kteří táž měli jen své
národní bohy?! Žádný národ neudělal z kře
sťanství své národní náboženství; ta práce

čekala na Němce, kteří jediní dovedou přinutiti
Krista, aby 8e smířil s Vuotanem.

Až posud soadil každý uvědomělý křesťan
takto: jeli Bůb, je jeden pro všecky, zjevil
se pro všecky a založil, zuaje lidskou povahu,
jen jeden ústav, v němž by se jeho vyznavači
Spojili v jednu společnost; pak ale může býti
jen jedna pravá církev a tou může býti jen
tu, jež má organisaci pro všecky stavy a ná
rody. Všecky ostatní t. zv. církve jsou buď
utvořeny na základě národním, aneb i když
více národů v sohě pojímají, ztratily během
času vaitřní spojení, jež národnosti a státní
útvary potrhaly. Vizme t. zv. církev ortodoxní|
Patří k ní Rusové, Řekové, Rusíni a většinou
i národové balkánští, ve skutečnosti však
existuje církev pravoslavná, řecká atd. a
oekumenický patriarcha cařibradský je jen
ideální nejvyšší hlavou, k níž se utíká ten
který exarcha jen tehdy, ví Ji,že proň rozhodne,
neb když si neví se svou vládou již rady.
Jinak Rusové s Řeky maoho nemají a mají se
asi tak rádií, jako anglikáni a protestanté.
Teprv v cizině je si katolík vědom katolicity
své církve a je na tuto všeobecnost hrd. Když
jsme připluli do Alexandrie, viděli jsme nád
hernépřípravyk papežskémujubileuv taměj
ším farolwm kostele františkánů a když jsme
zakotvili před Boirutem, byl tento v předvečer
památného dne celý na nohou, tona v moři
světel a chvěje se pod zvuky hudby a volání:
„sviva papal“ Tu viděl jsem teprv, jak vypadá
v praxi ta církev katolická, zrovna jako když
jsem čekal v sále Damasovvě na objevení se
uástupce sv. Petra a když při jeho objevení
zavznělo současně ze sterých hrdel: „eviva,
vive le pape, eljen, sláva, huch“. A jesli tato
církevpro všeckynárodya nachází-lipřístřeší
pod její mateřskou střechou přes 220 národů
světa, pak ať nikdo od ni neočekává, že ona
budo sloužiti národnímu chauvinismu a že bude
podle potřeby německou,francouzskou, italskou
atd.; ona inusí respektovati každou národnost,
žádnou urážeti a jest-li některý biskup ze satné
servilnosti k vládé je v první řadě Maďarem
a pak teprv biskupem katolické církve, ona
tomu nemůže překaziti, zrovna jako nemůže
v každém případě překaziti to stát, nejedná-li
ten který ministr správně; však arcibiskupa
Samassu čteme již dávno na vládoí listině
mezi kandidáty na kardinálský vurpur a arci
bískup Samassa ještě dnes kardinálem uení.
Všickni, kdo se utíkají k hlavě křesťanstva,
nacházejí a musí najíti práva a spravedlnosti,
uť patří ku kterékoli národnosti. Je to nespra
vedlivá, resp. nastrčená výmlava, Němci že
jsou od Říma odstrkování a Slovanům že se
nadržaje; naši pári liberálové mluví opak a
pravdu nemají ti anioni. Abysvou proradu na
zděděné víře omluvili, páchají nový zločin a
lhou, že musí svou národnost proti Rímu
hájiti a proto: „pryč od Říma“, ač každé dítě
dnes již ví, že jim jde, ježto víry žádné nemají,
národnost nade vše, uneb, což je stejné, protože
národnost jim jde nade vše, pozbyli úcty a
vážnosti k své víře. Kdyby církev katolická
měla dbáti hlasů nekatolických novinářů a
těch, kdo katolíky v srdci dávno býti přestali,
nevěděla by věro, komu dříve vyhověti; na
štěstí ona si 8 tím hlavy neláme a jde v ná
rodnostních třenicích dnešní doby svou cestou,
protože je katolická, že není pro žádný národ
zvlášť, nýbrž pro všecky vůbec a již dávno
odpadli by od ní celí národové, kdyby si
správně v tom ohledu byla nepočínala. Odpadli
tito, svedení pýchou duchovních i světských
pohlavárů,odpadlismyslnostíkrálůi kněží,
ale neodpadl ani jeden, že by církev národnost
jeho byla urazila.

Národnostní myšlénka zplodila touhu po
národních církvích; dojde-li však kdy k nim,
nebude to krok ku předu, krok ku zbratření
národů, výše k humanitě, o níž se tak mnoho
mlaví, pro niž však tak málo je pravého
smysla, nýbrž krok zpět, k starým pohanským
názorů. K posavadním zájmům, jež národy
rozdvojují, má přistoupiti ještě toto nadělení,
zvláštní národní křesťanství, které pravé kře
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sfanství nikdy by nepovzneslo, ale uhilo, ježto
by je odvedlo od skály Petrovy, již brány
pekelné nepřemchou a přivedla do vleku vlád,
jež dnes jsou a zítra snad zmizí.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 24. června.

(Čeští politikové a státníci a ministr dr. A. Rezek.
— O marném niduvení ke hluchým. — Vzácná
„konfesse literáta“ profesora Karla Klostermanna
čili několik rozumných a vážných slov k nymějším

poměrům.)

Našislavnía výtečnípotitikovéa státníci
zdají se konečně sťastně zaujímati stanovisko,
jaké bývá mužům vlastní do desátého roku

a státnické působnosti začínají svalovati na
jiné! To jest ovšem že jenom křiklavým vy
svědčením jejich vlastní cíténé nezdatnosti.

V uěkterých mladočeských listech v po
slední době čteme útoky a nirážkv proti mi
nistru dru. A. Rezkovi. Žalobami těmi jest
jmenovaný ministr před zraky české veřejno
sti líčen jako nějaká překázka, která českým
státníkům a politikům v uspokojivém. jejich
postupu bráni. Něco podobného může za
dnešních poměrů napsati nebo torditi leda
muž nezralý a politicky navyspělý,

Mlaločeští politikové, když a pokad
skutečně na českém státoprávním stanovisku
trvali, dovedli. zuemožníti | místodržitelování
hraběte Frentiška Thunav Čechách. Ovšem,
že to činili z politické neproziravosti. My to
zde také uvádíme ne jako nějaký jejich sku
tečný a platný úspěch, ale proto, abychom
dokázali, jakou silu měli, dokud se vůbec ně
jakého politického pregramu drželi, Proto, když
mohli u nejvyšších místech největší důvěře
se těšícího hraběte Thuna z jeho postavení
v Čechách odstraniti, mnohem snáze vyaejim
to povedlo při komkcliv jiném

Na ministra Rezka mají a mohou si naší
slavní politikové a státníci nejméně naříkati.
Vžlyť oni vlastně v ném měli vždycky svou
oporu a ministr Rezek ne v nich! Kdokolivěk
z českých zemí něco od poslanců. chtěl,
každý byl od nich doveden k — Rezkovi, aby
on to vymohl. Proto, když střízlivě a klidně
české úspěcby za posledních několik let sle
dujeme, tu bezděčně ochotné musíme přiznati,
že v ohledu tom stalo se velice malinko ne-li
nic, v čemž by se pomocná ruka ministra
Rezka nenalézala. Člověk. namusí, býti ani
žádným jeho ctitelem nebo zbožňovatelem, ala
pouze může se držeti skutečné pravdy, aby
musil přiznati, že čeští politikové a státníci
měli v ministru Rezkovi ve Vídni vždycky
ochotného a platného pomocníka. To ani nej
větší jeho nepřítel nepopře, že by se bylo
leccos z českých vymožeností neuskutečnila,
kdyby ministr Rezek to byl nepatronisoval.
Proto na ten čas, když za něho horlivější ná
hrady uení, sluší proti němu podnikané útoky
pokládati za projevy chlapců důstojné osobní
nevraživosti, kteráž jest u vážných mužů do
konce z politiky vyloučena.

Ostatně ministr Rezek nedostal se do
rady koruny ani pomocí, ani vlivem českých
politiků a státníků, proto jeho postavení jest
více úřední, než-li politické. Stím mají pánové
především počítati, poněvadž se s tím va vo
ličstvu a inteligenci české zcela rozumně pos
čítá. Každý muž jenum s troškou politického
rozhledu ví a chápe, že ministr Rezek nemůže
kuždému nápadu jednotlivců vyhověti a že by
tak nečinil, ani kdyby byl ministrem parla
mentním. Konečně ou učinil pro většinu českých
poslanců a předních osobností více, než-li bylo
vlastně potřeba a u mnobých vhodno. Ty
spousty vysokých vyznamenání, výhod, ochot,
jichž se jeho přispěním mnohým a mnohým
pánům dostalo, neopravňnjí je k nějakým
útokům a výčitkám proti jeho osobě, leda že



by výtečníci ti chtěli co nejdříve uplatniti i
oproti ministru Rezkovi pravdu, že nevděk
světem vládne.

Dokud není jisto a zabezpečeno, še na
místě ministra liezka do rady korany povolán
bude silnější, rozhodnější, obratnější, chytřejší
a zkušenější činitel z národa českého, jest
každá snaha po jeho znemožnění politickou
daremností, když se přiměřeněji nechcemu vy
jádřiti. Ministr Rezek znamenal za nynějších
poměřů pro nynější české státníky a politiky
v radě korany a na svém místě obrovskou
výhodu, o jakou se může za stávajících okol
ností hleděti připraviti leda politický idiot
nebo zlostný zaslepenec.

Jak ubohé poměry mezi českými politiky
a státníky panují, toho dokladem byla nejno
vější afera poslance dra. Ladislava Dvořáka,
jehož pilný návrh na znemožnění $ 14 byl
dříve v novinách, než-li on si to snad sestyli
soval. Vždyť ani slepice dříve nekdáče, dokud
vajíčko nesnesla, proto vyzrazení jeho tajem
ství, že chce podati na říšské radě důležitý
návrh, který ma pak jiný vyfoukl, mělo býti
chováno od něho samého jako tajemství dotud,
dokud obsah jeho nebyl obratně rázem v jedné
hodině uskutečněn. Ať si „tajemství“ to před
časně o kolik dní napřed vykdákal kdokoliv,
není ostatně tak nepolitickým, jako jest nepo
litickým skutkem zbytečné přiznání, že bylo
vykdákáno! Proč ta zlost, proč ten haěv, proč
to obviňování? Proč to svalování vlastní chyby
na jiného, u něhož vyožití její jest vlastně
obratnosti? Když mělo býti něco tajemstvím,
tak se mělo s tím j ko s tajemgtvím jednati
především od jeho držitele.

Abychom se nešířili přes potřebu pou
kazováním na dětinské jednání některých
českých politiků a státníků, vracíme se k mi
nistru Rezkovi, který o novém roce po prvním
létě svého ministrování k české depataci, jež
mo gratulovala, proneslzbožné přání, aby české
voličstvo postlalodo Vídně — taleuty! Ano,
v tom spočívá hlavní závada a neúspěch české
politiky, že není v rukou talentů, ale že ji
chtějí provozovati lidé většinou k tomu, jak
výsledky nepochybně akazají, nez působilí.

To bylo potřeba za dnešní doby pověděti
a opětně opakovati, když si čeští politikové
ve Vídni vlastní rakou pod sebou podřezávají
ratolest, na níž vlastně sedí. Za přítomných
okolností a pokad českou politiku nepovedou
jiní lidé, jest nynějším politikům a státníkům
českým ratolestí tou ministr Rezek. Proti tomu
jest každý rekurs a odpor zbytečnostiI

s . *

Jedna těžká choroba stále ovládá veškeré
vrstvy naší české společnosti. Povolaní k tomu
lidé pětkráte a desetkráte vyvrátí a dokážou
nesprávnosti některého tvrzení uebo některé
tradice a sotva že tak učinili, již se hned na
leznou lidé, kteří o tom věděti nemají buď
zámyslně nebo z nedbalosti za potřebné.

FEUILLETON..
Móda.

JIL
Píše J. S-a.

Už musíš odpustit, paní módo, že před tvůj
trůn musím předstoupiti ještě s některými stíž
nostmi. Vždyť není pomalu žádného oboru lid
ského konání, kde bys nechtěla míti první slovo,
Co na př. s vlasy českých žen právě provádíš, to
už je pod všecku kritiku. Do nedávna jsi kázala
z vlasů splétati vrabčí hnízda, teď zas svou dám
skou gardu poučuješ, že jest to pravým trumf m
vkusu, jestliže si každá tvá ctitelka splete vlasy
do zadu v neforemný, *uhý vích. Někdo by řekl,
že to chceš proto, aby si tvá ctitelka při bruslení
neotřásla mozek, upadne-li na znak; ale mýlil by
se takový zpytatel, poněvadž tvé věrné služebnice
by si mozky už víc stejně poplést nemohly a
myslí při takovém splétání vlasů pouze na origi
nelní parádu.

Dřív se dával do prstenu drahokam jako
pecka a ouška byla ozdobena jen malou tretou;
teď zas káže móda pověsiti na obě uši celý hro
zen všelijských zbytečností, a na prst navlécí
kroužek s kamínkem jako petitovou tečkou; jako
by ucho, zvláště to delší, bylo ušlechtilejší sou
častí lidského těla než ruka.

»Do čeho tě to, ženuško, švadlena oblékla?
Takový živůtek jistě jen blázen vymyslil. V zadu
to máš odchlípené, dole polokruhovitě rozdělené
jako krovky; vždyť v tom vyhlížíš jako majka
letní; prosím té, nedělej hastroše a vrať to zpátky.
Toble by spíš slušelo nějakému tyrolskému ho
ralovi než paničce.« »Tomu ty, muži, nerozumíš,
vždyť jest to přece nejnovější móda. Však ty máš
taky kabát až příliš vkusný. Na obou půlkásh
límce po záplatěl To je ještě lepší..

Starodávné kukly, které byly aspoň zname
pitou ochranou proti jedovatému průvanu, nyní
již hlavy mužské nezdobí; teď móda káže, aby se
jimi obkládaly skráně dětské. A teď ať sám Solon
rozhodne, kdy při tom móda míň bláznila.

Příklad! Roku 1898 a v letech oapotom
ních vyšla celá řada knib a stadií o r. 1848;
nyní prof. dr. Jan Kryštůfek ve svých „Důji

nách nové oby“ podrobně probírá jeho historii. Ve všech těch spisech uvedeny jsou
zprávy o počtu ve uvatodušní bouři r. 1848 o
život přišlých osob, jména a stav jejich. Kon
statováno bylo vícekráte, že r. 1848 v Praze
žádný student na barikádách nepadl, že žádný
z padlých nebyl pochován na nádvoří u chrámu
Emauzského, noviny „Národní Listy“ i „Ná.
rodní Politika“ vícekráte v posledních 10 le
tech vyložily, že stojící na nádvoří tom kříž
nemá docela žádné spojitosti se svatodušními
bouřemi r. 1848. Ale to všechno pranic neva
dilo, aby kříž ten ve svatodošních dnech letos
nebyl okázale ozdoben vavřínovým věncem
v pamět zrovna pod ním prý pochovaných 4
odpočívajících bojovníků z r. 1848.

Poukazujeme k tomo, nechtíce se ovšem
nijak dotýkati zbožné piety číkoliv. Avšak
když o tom uvažujeme, připadají nám takovéto
akty jako tendenční snaha činitelů, kteří ne
chtějí dáti některým nesprávným tradicím u
nás vymříti ze svých důvodů řekněme živno
stenských. To však smítne říci, že náš lid má
konečně více věřiti historické pravdě a že
nemá pořád znovu Ssedati na Jep potulnému
provokaterství. To poznamenati anad postačí,
aby se náš lid k oslavování a uctívání docela
vůbec ani neexistajících fakt strhovati více
nedal. Takovým bludům měla by především
učiniti žádoucí přítrž „Národní rada“, která
zase již upadá ve dřímotu v domnění, že také
pro ni platí nastávající školní vedřiny.

x *
$

Nanejvýš zajímavý a cenný rozbor našich
nynějších českých, namnoze ochořelých poměrů
podává slovatný spisovatel Karel Kloster
mann, professor v Plzni, ve předmluvě ke
své nejnovější knize „Bílý samum“. Posudek
a vývody jeho jsou tak včasné a zralé, že
pronesení jejich pokládáme za důležitou ve
řejoou událost a zde je se širší veřejností sdě
lajeme. Klostermann píše:

„Mám za to, že bláhově si vede, kdož
myslí, že rozam a síly jeho, volání jeho a
kázání stačí na zlepšení světa. Jsem přesvědčen,
že všecek pokrok, všecko zlepšení vychází ze
svědomité práce všech vůbec a každého
jednotlivce zvláště. Ovšem, dobrý příklad,
dobré slovo v čas promlavené Be neztratí;
zanikne právě tak málo, jako nezanikne, jako
se neztratí nic ze hmoty všebomíra. Co tu je,
mění tvar svůj, v různé vchází sloučeniny, ale
ztratit se nic nemůže, a tak i dobrý skutek,
dobré slovu, v slovo a ve skatek vtělená rmy
šléuka, nezanikne a trvá dále třeba v různých
formách a výkladech, a zas jen dobré z něho
pochází. V tom jest věčnost, v tom je řízení
světa.

Vidím jenom jedno naprosté zlo, a tím
zlem je princip hříchu; všecko jiné zlo jest

P TTT
K oltáři Božímu chodil a chodí kněz kato

lický slavnostně ustrojený. Je na tom něco nemíst
ného? Vždyť i k podružnějším slavnostem se lidé
krásně ustrojí. Ale z toho mívá často pohoršení
i emancipovaná slečinka. Šustíc bohatě zdobeným,
hedrábným oděvem, vykládá rukou posetou brilli
anty rozčileně: »Jakou zbytečnou pompu tihle
kněží milujíle« A ubírá se tak nakepená jen
k sousedce na trochu velenutného hovoru. Nic
nového pod sluncem. Vždyť již Táboři zaváděli
v téhle příčině radikálními prostředky módu novou,
Prý se mají roucha »pruhatá, kropená« z kostela
odstranit; lépe. jest, aby vojáci v takovém oděvu
chodili. A tak se Táboři odívali k vraždění do
uloupených stkvostných ornátů; jakmile zastihli
v jižních Čechách některého třebas husitského
kněze v ornáté, bned bo usmrtili; za to jejich
duchovní konali bohoslužbu v šerých suknicích.

Zkrátka, móda předpisující převrácenosti v lid
ském ústrojí jest již hodně stará.

Dřív, když beze všeho falešného studu i
tvrdší práci horlivě a svorně konaly holky i slečny,
ženy i dámy, nosila každá zástěrku obyčejnou,
krátkou. Teď, když ženské panstvo nedělá těžkého
nic, kdy jen čte a honí bílé prsty po klávesech,
musí míti každá zástěru tak velikou, že se do ní
celá zabalí. Nač tak velikou zástěru od krku až
dolů moderní slečinka nosí, to by ani Ben Akiba
nevyzkoumal. Vždyť ani kuchařka jí nechce k plotně
pustit, aby putom za připálené kuře sama ne
pykela. V městě, kde jsem studoval, pořádával se
»zástěrkový ples.. Do toho bálu však byly zvány
jen dívky takové, které jakživy zástěrky k žádné
práci nepotřebovaly. Dostavily se se zástérkami
stkvostně vyšívanými, tak že to stálo některého
tatíka až desítku, protože si takovou parádu sotva
která sema vyšívati dovedla, A s těmi stkvosty
holčičky hrdě se procházely sálem, jako by říci
chtély: »Hečte, my takový kus šatu potřebujeme
jen pro parádu, ale nikdy k prácil“ Inu, převrá“
cený svět — to všecko dovedou způsobit rozmary
módy. Kdyby moderní parketový panáček viděl
takovou dívku někdy se zástěrkou umounénou
užitečnou pracikani by ji v plesu do kola nevzal,

pouze relativní. V tom jsemza jedno s učením
víry křesťanské. Nemám pak práva vykonávati
soud nad hříšníkem, na to um můj nestačí.
Já naopak pevně věřím, še v řízení úvěta jest
i v této příčině možný emír, že je možno od
činiti vinu, jinými slovy, že třeba bychom ne
chápali, jest milosrdenství, slitování a odpu
štění. Kdykoli jsem byl v pochybnostech, moje
myšlénky našly cestu ke Golgotě, a z těch
dávných, šerých dob mi tryskl vědy nový

proud útěchy. I ty ho najdeš, tento živý, novysychající pramen, ty můj drahý bratře, jenž
čteš tato skromná slova pravdysrdce; otevři
mu doši svou a bude ti blaze. Chyb lidí, byť

. jmenovali slaby božími, neviz a nevyhlevej — — —

Zaznívala a zaznívají různá hesla. Čas je
přináší, čas je odnáší; kdo poví,co nanich pravdy,
co v nich prázdného zvuku. Nepochybuji, že
mnohé z nich je oprávněné, že zahrnut je v něm
zárodek vývoje, třeba mi chybělo porozamění;
tvrdím však, že žádné nestačí o sobě, aby 80 vše
za ním hnalo slepě, bez rozmyšlení, jediné
z toho důvodu, že je nové.

Byl čas, kde se mluvilo mnoho o altru
ismu, © nutnosti, vžívati se do bolestných
situací bližního, porozaměti jeho útrapám, jeho
bola, cítiti s ním, činiti vše, uby náprava se
stala institacím tižícím, doléhajícím na ubohé,
slabé, vyděděnéčleny lidské společnosti. Všecka
literatura tíhla za tímto altruismem.

Nebylo nové toto heslo, heslo požebnané;
než nevládlo dlouho. Zaujal je namnoze indi
vidualism. Nelze popříti, že i tento má své
oprávnění, ovšem omezené, nikoli tak vše
obecné, jaké si usurpoval. Každý nedouk, každý
literární samozvanec, kde která domýšlivá
prázdná blava se chvástá svou individaaliton,
která prý má právo nedbati žádných pravidel,
stanoviti si sama, co se jí dobrým a krásným
zdá. Secesse — odchylování se od platných
tvarů a zákonů — v Jiteratuře, v umění i ve
filosofii. Kde nestačí věc, ať její místo zaujme
symbol; spřízněné daše pochopí, o nespřízněné
netřeba státi. Logika jest zbytečná, smysl
vedlejší věc, pravidel není, forma je veteš.

Apoštolové individualismu se čerta sta
rají, že toto jejich nazírání na individualitu
u její práva by musilo vésti k isolaci, k úpl
nému rozdrobení společnosti. Bláhové pachtění
se po svéráznosti, kdyby se veskrze domohlo
svých mlbavých cílů, udělalo by ze světa velký
blázinec navzájem se potírajících u požívajících
šílenců, slavomama propadlých.

Pěstujte si svou individualitu, svou indi
vidaálnost, líbí-li se vám, ale nemáte práva,
vnucovat ji každému, ani prohlašovat za blbce
nebo za omezeného šosáka každého, kdo uznává
platnost ještě jiných zákonů než těch, jež se
vztahují na uplatnění nebo na ochranu té které
individuality.

Není třeba, aby se kdo podceňoval, aby
se pokládal zbytečným ve velkém mechanismu
lidstva; nikdo, jenž poctivě pracaje, není zby
-——-————————--—--—-—-—-—-————————>

Teď podle secescí módy musí býti konec
jedné záclony zavěšen výše, druhý níže. Staví se
krásná, veliká šamotová kamna; ale chceš-li se při:
nich zahřáti, musíš sí k nim připojiti novou troubu
s plechovým, neúbledným »bubínkem.« | Koflíčky
se vyrábějí co možno neforerné a tak veliké, že
sotva tři lžíce kávy pojmou. Dřívější důkladné
skříně a trubly se vyznamenávaly jasnými bar
vami a výrazným květováním; teď se barví ná
bytek tak, aby na něm žádnou barvu viděr ne
bylo, a ozdoby se černě vypalují, ale tak, aby to
skoro vidět nebylo. Taky nedovedu rozhodnout,
kdy byla móda v této příčině moudřejší.

Dřív nebyl tak pestrý jídelní lístek jako
nyní; za to však každý host dostul v hostinci za
Jaciný peníz takovou pěknou porci, že se dosť na
zíval, než se stolu zmizela. Teď však je móda
jiná; místo jídla dostaneš v hostinci mnoho ta
lířů a ubrousek, abys si mohl již předem osutřít
Ústa.< Na čtyři talíře ti dají jen tak něco k ochut
nání, mají tě za sprostého, jestliže toho ještě po
lovičku na talířích nenecháš, a když si čtverým
soustem zkazíš chuť, sebere sklepník tři zlatky
a myslí, že je to úplně v pořádku.. A jaká jsou
právě ta nejdražší jídla dobrál Hlemýždě, chřest,
bumry, nožičky vodních kvákalek, melouny...
Zedník z roku osmačtyřicátého by takové specia
lity hodil ženě na hlavu, kdyby mu je na stůl
předložila.

Dřív se jedlo s největší chutí to, co domácí
země dala, teď platí za nejlepší pamlsek taková
věc, která se rodí v cizině a která ani tamějším
lidem příliš nechutná. A pak se ještě ptejte, proč.
se v naší milé vlasti tolik žaludečních katarů vy
skytujel

Teď se musí stavěti véude domy i domky
z kamene, z cihel, Ono to sice zvenčí moc pěkně
vyhlíží; jen kdyby v těch cihelných sdech bylo
posteráno o zdraví tak, jak to bylo pod doško
vými střechami|

Místo útulcého tepla udržovaného mezi dře
věnými stěnami plíží se do nohou z kamenných



tečný, ale také nikdo není nenahraditelným.
Není žádného „nadčlověka“, pro něhož by pla

tily výsady© privileje. Jako by byl kazatelbez ochačů,takovým jest paradoxem velikáu
duchem, jemuž by nikdo nerozuměl.

Přestaňte mlavit o moudrosti, o kráse,
které nejsou leda pro malý krah vyvolenců.
Každý člověkmá právo na poučení, každého
lze poučiti a povznésti, a každého má a může
oblažiti, co krásného a vznešeného je v přírodě
a v uméní, byť ikvantita jeho chápání nebyla
stejná.

Protivuje se mi vlastenčící tlach a rabu
lietický národní šovinism, ale opravdová láska
k vlasti, k národu, k lidstvu, tryskající z npřím
ného srdce, povznáší, umravšuje člověka, volá
bodosvatépráceaskytáútěchyjemui tisícům
jiných, obobých a vyděděných, jako každý ideál,
jenž člověka, zrodivšěíhose v prachu zemském,
strádajícího a pacbtícího se za nasycením, činí
schopným, aby milove.l ua světě něco větší
láskou než sebe sama, aby se dovedl oběto
vati, a obětaje 8e, byl šťastným, jako byli
šťastni mučedlníci víry.

Věřím pevně a nezvratně v budoucnost
svého národa, jenž vítězně odolá všem nástrahám
oněch, již usilují ojebo vyhlazení, dokud bude
pracovat a dokud nevymizí nadobro mravnost
z jeho středou, dokud neujmou se v massách
jeho kleté, sobecké výklady učení Maltbasa,
dokad ženy jeho budou v první řadě a přede
vším jiným matkami svých dětí. Běda nám,
půjdeme-li za těmito hesly z ciziny k náwm
podloudné donášenými! ©-Ujmou-li se tato,
pak bade lépe v zájmu všeho lidstva, budeme-li
vyhlazeni s povrchu zemského.

Věřím také, že nadejde doba, kda náro
dové se nebudou štvát proti sobě, kde nebude
rozhodovat naprosté surové právo silnějšího.
Nemám za 10, že za své vezmou války, ale
pevně věřím, že se podaří budoucím pokolením
uvésti na pravou míra militarism, pijící krev
národůa sžírající téměř veškera práci lidskou.
Občasné války se mi zdají býti přírodou sumou
ustanovenou nutnou částí vývoje lidstva; just
to stará fráse, ale proto předce jen pravdivá,
že války mají význam očištovací, podobný
významu bouřek a erupcí v přírodě. Militarism
pak jest horší samých válek, protože, ať se
mluví cokoli, napjetí, jež způsobuje, trvá déle
všech moderních válek, ba déle válek časů
minulých.

Proroky, kteří hlásají, že malým národům
by svědčilo přimknouti se k velkým, ba že
v zájmu všeho světového pokroku učinili by
po případě idobře, kdyby ge dobrovolně vzdali
své národnosti, pokládám za falešné proroky,
poněvadž nikdo nemůže předvídat ani vypočítat,
jaká úloha je souzena v budoucnosti třeba sebe
menšímu národu, a jaké poměry se vytvoří
u sebe četnějších a mocnějších národů. Řekové
a obyvatelé itulského Latia byli i vzhledem
k tehdejším poměrům národy málo četné a
nepocházel liž božský hlasatel lásky, obsahující
veškeré lidstvo, z nejopovrženějšího kmene
opovrženého a uečetného národa židovského ?“
=>>-=>-=-=-=—————————————————
zdí nezdravá sychravinaa moderní okna tak pěkné
přilébají, že v zimě fičí do vnitř vítr jako do in
diánského vigvamu; ucpávky nepomohou, mech
si tem dle starodávného zvyku dát nemůžeš;
z toho rheumatismus, podagra. Pěkný to pokrok,
když pak uni nobama 8 mista »pokračovati« ne.
můžeš! Ale módy poslušen být aausíš.

[ ten ubohý, opovržený zouvák zmodernisuje
paní móda tak, že při třetím upotřebení se ros
sype ve dvě půlky.

Na místo kolébky a houpačky zvané sko
nejška« zaveden kočárek, aby dítky i ve spaní
mohly konati zdravotní vycházky, Vynesení děcka
do kvetoucí zahrady nestačí; ono musí k vůli
zdraví vyrukovati do kotoučů zvířeného silni
čního prachu. V životopisech našich velikánů se
dočítáme, kde stála jejich rodná kolébku. Až
vymře nynější básnická omladina, budeme pak
v každém nekrologu čísti, v kterém městě jezdil
básníkův rodný kočárek.

Teď móda slečinkám z s»lepšího rodu« při
kazuje, aby se při chůzi tak kroutily, jako by se
jim kyčle vysmekly z pantů. Čím by se jiným také
lišily od obyčejných služek? Vždyť každá za po
slední těžce vydřený groš si koupí moderní klobouk
a moderní šaty jako slečinka. »Lepšíma mládencům
móda poroučí, aby nohama při chůzi kurážné
mrskali jako kadeti. Ono by to nebylo zlé, kdyby
si dovedli čeští lidé sebevédomé mrsknout, dup
nout nohou, když je toho skutečná potřeba, Dřív
se nosily těžké zimníky, když bylo opravdu zima
a teď? Jen si zkůs vyjít na počátku března
v lehkém kabátku; sluníčko praží třebas jako
v červnu, ale upocení nositelé zimníků na tebe
pohlížejí jako na blázna. Teď se zkrátka nesmíš
strojit dle teploměru; musíš se vždycky řídit
kalendářem.

Tahle móda jest tak vymýšlivá a Istivá, že
se neštítí největších podvodů, jen aby aspoň na
oko tělo svých služebníků upravila tek, jak si je
právě přeje mít. Je-li některý urozenější chlapik
zavalitější, než si móda přeje, musí si na její
rozkaz stábnouti tělo docela šňěrovačkou. Jestliže

Tento tak zajímavý a hluboký projev
zralého literáta jest tím vzácnější a důležitější
vdobě, kdy většina našich spisovatelů nemá
vůbec žádného přesvědčení a ochotné pouští
své pláště po větru jakémkoliv, jenom když
svou ješitnost a malichernost ukojí a jenom
když jsou pak bezpečni, že nikdo 8e jejich
slabých stránek nedotkne. Proto odvahu Klo
atermannovu, že za nynějších dnů mužně po
věděl, jak smýšlí. že se nebál říci, co cítí,
vysoce ceníme. Získal tím daleko více, než-li
kdyby mlčel a mezi všelijakou plevelí směšně
poskakoval podle noty panující mody, ljako
činí většina těch, jejichž povinností jest lid
vésti a nepřipouštěti, aby sváděn byl z cest
pravdy, práva a rozamu.

Obrana.
Kdo šířil povéra v Suchodelaf Za

jisté že klerikálové, domyslí se čtenář „Času“.
Zatím však sděluje „Český Učitel“ (č. 40.),
že pověrusuchodolskou šířili realističtí
učitelové. Učitelský liet ve své kritice nedávno
vydaného manifesta realistických učitelů piše
doslovně: „A první, kdo manifest podepsal,
je kol. A. Foršt, jenž v době Suchodolských
„zjevení“ nosil své děti k léčení zázračnou
hlínou a vodou a o jich zázračném uzdravení
vydával veřejná svědectví l“ (Srovnej Českou
Školu XV., č. 31.) Tento objev si Čas uedá asi
za rámeček.

Užitečná pozormost. Musímeuveřejnit
opravu; opravdu dobrovolnou opravu. Čo se
stalo? „Osvěta lidu“ se nekřesťansky hněvá,
že prý jsme napsali v článku o Táborech:
„Husitské války trvaly 15 let a bylo od Tá
borů pobito.šest tisíc katolíků.“ Že naše vy
jádření zcela po protestantsku zfalšovala, tomu
se nikdo divit nebude. V čísle „Obnovy“ ze
dne 12. t. mm.,na které se Osvěta drze odvo
lává, bylo vytištěno doslovně: „Husitská válka
trvala patnáct let; a v necelých šesti letechbylo
blavně od Táborů pobito přes Šest tisíc ka
tolíků.“

A to je velký rozdíl. Dle této malé ukázky
si již můžeš učinit milý čtenáři aspoň wmalou
představu o poctivosti tohoto listu, A vidíš,
milý čtenáři, přece jsme ti pověděli jen
setinu skutečné pravdy. Suzečský Šotek vy
nechal mezi slovy „šest“ a „tisíc“ slovíčko
set; mělo tedy správně zníti: přes Šestset tisíc,
čili čísly: přes 600.000. Toť se rozumí, že by
bývali Táboři hotoví beránci, kdyby byli „zpra
covali“ každý rok jen tisíc katolíků. Pak bychom
ani my jejich skutky příliš neodsnuzovali,jak
nám radí „Osvěta“. Aby si někdo nemyslil, že
jen z nouze oa šotka tiskařského se vymloavámme,
podotýkáme, že jsme psali o 600.000 pobitých
katolíků dle Balbínova spisu „Epitome rerum
Bohemicarum“ (Notae in cap. IV., strana 457).
Balbín praví, že daleko nad 600.000 katolíků
bylo v necelých Šesti letech usmrceno. A že

jest dle jejího názoru hubený, vycpe mu ramena
i prsa. A tak když člověk potká některého spo
lečenského velmože, ani neví, je-li to do opravdy
kulatý cvalík nebo vlastné padělaný panák sklás
dající se z třiceti procent cucků. Jako by každý
člověk musil být nejhezčí!

Nutí dívky, aby si před svatbou přebarvo
valy tváře a rty, aby si doplňovaly neúplný chrup
koupí umělých zubů; prý to po svatbě mohou
zas prodat.

Není divu, že se zdvíhá u některých lidí
proti blaznivému řádění nynější módy reakce.
Svérázně, brdinsky nastavuje prsa svá jedovatým
šípům služebníků módy známý p. Hron. Že má
tento pán podrážky jako vdolky, to sice moderní
není, ale za to mu jimi nepronikne do nohy při
chůzi žádná jehla, jako se stalo nedávno jedné
slečince v Praze, které hned potom pro otravu
krve musili nohu uříznouti. Jeho vysoký, tuhý
klobouk zvaný »vejcoida sice vypadá jako homole
cukru, ale chrání bezpečně hlavu před škodlivými
účinky polu; ani taška s čtyřpatrového domu
spadnoucí neublíží hlavě tak dobře ozbrojené.
Praktičnost — hlavní věc. Také automobilisté
svým úborem se vymykají všem puragrafům módy.
Svým srstnatým, jednoduchým ústrojem se při
bližují starým Germánůmm, dokud tito byli pravými
dětmi lesů, přírody. Jen to ozbrojení očí jest
jsksi odchylkou přílišnou; někdo by myslil, že
jdou s kuklou bráti včeličkám med. Ale doufejme,
že se záslužná reakce konečně vykrystallisuje,
pravé kolleje nalezne a pak módo — pá! Lidé
se budou divit pak jen opravdu pěkným věcem,
naleznou i v šacení krásno a»solutní, neměnivé,
látky budou trvalejší, brkot šicích strojů se stlumí,
obavné závisti se urazí hrot a — pak tatínkové
budou moci dáti taky dceruškám větší věno. A
peníze se líbily, líbí a budou líbiti mládencům
vždy víc, než-li nejmodernější nevěstiny šaty.88B

nijak nepřehání, to dosvědčí každý, kdo pře
četl Tomkův IV. díl „Dějepisu města Praby“,
který jest věnován husitské válce. A když už
POsvěta“ chce trumfnout řáděním katolíků
v Čechách a zmiňuje se o třicetiloté válce, tu
musíme připomenout, že v této | válce
nejhůř zpustošili zemi českou právě prote
stantští Švédové, které sem vodili také čeští
protestanté, Ostatně české vojsko stavovské si
počínalo vůčí českému obyvatelstvu až moc
neevangelicky již před Bílou horou. Vůdcové
strkali žold na vojsko určený do vlastních
kapes, tak že hladoví žoldnéři si pomáhali
lopičatvím. A ještě něco: Žuldáci Sigmundovi
za války husitské neříkali, že jdou zreformovat
mravy, a k barbarským surovostem, jež pá
chali, nebyli zavázáni žádným náboženským
programem jako Táboři. Spěchali za svým
ziskem do země jim cizí, za to však Táboři
hned s počátku z vlastenecké lásky pobíjeli,
pálili a zdloubavými mukarmi do hrobu při
váděli vlastní krajany, až zemi českou víc než
8 polovice vylidnili.

Tak, tak; to je to naše „lhaní, vědomé
lbaní“. To je zvláštní, že nám to historické
lhaní ještě nikdy „Osvěta“ nedokázala, ač si
všímá pilně každé, i nejmenší naší lokálky.
Že na místo historických dokumentů zdůraz
ňujete své pokrokové vývody falšováním našich
slov, křovákem, svíčkovou babou, „blbými
slátaninami“ a dokonce i Dro:sdem, to svědčí
jen o Vašem vytříbeném historicko-kritickém
talentu. Sám Bůb ví, jak by česká historie
vyhlížela, kdyby napsala české dějiny ruka tak
— poctivá a nestranná. Ostatně vzdáváme dík
za laskavé, třebas bezděčné upozornění na
sazečského šotka. Že bychom byli chtěli úmy
slně Táborům přilepšovati, to jistě ani „Osvěta“
věřit nebude.

Odpověď na odpověď. Milý „Čase“,
těch tvých několik řádků mělo býti opravdu
vážnou odpovědí? Ze všeho vyznívá buďto
„dejte pokoj“, anebo sofistika typicky prote
stantská. To's musil hledati někde v Římě po=
měru neznalého Palmu, abys se dověděl, jak
katolíci o Husovi soudí? Nalezneš přece dost
katolických knih o Husovi v Čechách. A pak
ti moblo přece napaduouti, že jsme obraceli tvou
pozornost výhradně na katolíky české, kteří od
tebe nejvíc zkusí. Pravíš, že proti kardinálu
Zigliarovi se nepořádají nyní křižácké výpravy;
odkud vysvětlit ty tvé naivní anachronismy?
Vždyť se nyní do konce neopalují ani falšo
vači šafránu, jako se stalo v Praze za Husa.
A šafrán tehdy přece nebyl v takové vážnosti
jako pravá věrouka. Ba neupalují se ani tak
drzí falšovači historie jako ti protestanté,
kteří tak dlouho v „osvíceném století“ šířili
protestantský pamflet Poggiovský, ač by to
skoro spíš zasloužili než ti Šafránoví umělci.
A opak. církev. spis. Zigliarův potlačila.
Hus ty blady, které ani ty hájití se neodva
žuješ, neodvolal. A nota bene, kde jsme na
psali ve svém článku, že se o oněch čtyrech
vývodech Husových nemůže dnes tvrditi, že
by byly správné? Zase uskočení do houští a
na základě překrucování v pravdě „reali
stická“ kritika. Byly to přece nepravdy, jichž
nepřístojnost mohl každý rozumný člověk roz
poznati už za doby Husovy A teď dále píšete:
„Obnova na nás jde s logikou takovou. Tvrdí
te li, že Has učil pravdu, masíte s ním sou
hlasiti ve všem. Taková logika, milí pánové,
jest naprosto nepoctivou“! Tak — a teď pro
síme o důkaz, že jsme mluvili v tom sinyslu,
jak nám podkládáte; Vaše úskoky jsou věru
nevyčerpatelny. Pravili jsme toliko, že soustavně
zamlčujete Husovy chyby, a že naopak kato
líci dle pravdy poukazují u Husa na stránky
světlé i stinné, Ano, pánové, ač dobře víte, že
se Hus častěji ukvapil, pracujete k tomu, aby
Širší massy lidu opravdu viděly v Husovi tu
čenika za pouhou a jen pouhou pravdua aby
se o jeho stinných stránkách nedověděly nic.
A taková zcela jednostranná agitace pro gra
daované pány příliš čestná není. Vyslovivše
sa chytrácky a zcela bezdůvodně o naší „ne
poctivé logice,“ omlouváte sebe i Husa: „Hus
také ještě věřil ve čtyři elementy, naposled
budeme v ně věřiti také my?“ Milí pánové,
chcete šikovně uskočiti z oboru absolutních
pravd Kristových a nejrozumnějších poznatků
filosofických do sféry světské vědy, jež se
zdokonaluje teprve ©názorným zkoumáním.
Moochéčlánky, které Hus kázal, nepotvrdil by
žádný vážnější myslitel uni z pohanstva, ani
z křesťanstva. Jim se stavěla na odpor životní
prakse všeho lidstva vůbec, tyto články poráží
i Písmo svaté.

Abyste zachránili Husovu svobodomyšloost,
dovozujete, že se Hus staví na půda svobod
ného zkoumání Písma; „jemu bylo Písmo
vším.“ No — o tom, zda-li bylo Husovi Písmo
vším, snad sami trochu pochybujete. Proč se
odvolával tak často na výklady svatých otců?
Proč přikazoval, aby každý křesťan byl po
slušen obce? Proč vyzýval, aby doktoři chránili
církev od kacířá? Když Hus mluvil o tom,
že se má i zpěčující se člověk nutiti k přijí



mání těla Páně, jistě tím neřekl, že může každý
žíti podle vlastního výkladu bible. Že se odvo
lával v Kostnici pouze oa Písmo, to už mu
odpusťtte. Bránil se, jak mobl; vždyť ve před
tím odvolal též k papeži a potom ku Kristu.
Ostatně jeho přátelé snad dobře z osobního
styku věděli, jak dalece Hus „svobodomyslnost“
doporačoval. Aspoň po jeho simrti naprosto
„svobodě“ učipili přítrž; docela i drsně stíhali
despotické „svobodomyslníky* z Tábora, když
viděli, že chtějí lidé na základě Písma doká
zati i veliké, křiklavé nepravdy. Z jedině pravé
víry si chtěl hnísti každý podobu dle vlastní
vůle.

Naše blavní dotazy jste nechali stranou,
stnysl oďšeho apolu odvážlivé překrucujete a tak
již jsme připravení, že nás budete paušálními
frázemi banobit dál. Nebudeme pranic překva
peni, jestliže i tyto řádky překroutite.

Vy při známé učenosti se odvažojete
tvrditi, že Husovi sv. otcové nebyli ničím. No,
tohle se povedlo. — Radíte na jiném místě
v témž čísle, aby každý přednášeč o Hu
sovi přečetl si „alespoň něco z českých spisů
Husových.“ To jim radíte teprve teď? A jiný
Vaš stoupenec toho nepotřebuje? — Jak pa
trno z Vašeho názoru na poměr Husa k sv.
otcům, prospěla by taková Jektnra také po
někud Vám.

Nyní všickní vesměs, kdo jen chce a může,
bese všeho rozdílu víno pějí, netolíko šeny a muži,
služebníci a děvky (slušky), aule i ty malé dětí
v kolébkách učí se netoliko vína píli, ale $ opíjeti
a ošírati, prve nešli dvou, tří let dojdou, totiš aby
hned s mládí svykali, aby se jim hlava tvrdila, a
potom jich, kdyš letům přijdou, pro opilství
nebolela.

Daniel Adam z Veleslavína
o Češích protestantsky

sreformovaných v Politii, str. 575.

Politický přehled,
Politická rozháranost dostoupila nyní v Ra

kousko-Uhersku snad svého vrchole. Maďaři ten
tokráte zahráli zase prim. Neústupné postavil se
Košutovci proti branné předloze, nic se neohližejíce
na to, že v rakouské polovici říše branná před
loha s ohledem na velmocenské postavení říše
byla schválena. Maďaři vidí jen sebe, po vlastní
samostatnosti touží, nepomýšlejíce, že by se ve
své osamocenosti těžko světem protloukli. Vláda
uherská proti nespokojencům ve své slabosti ne
činila žádných rázných opatření, tak že konečně
K. Széll s celým kabinetem až na ministra hon
védů bar. Fejerváryho se vzdal úřadu. Hrabě 8t.
Tisz». pověř.ný mocnářem sestaviti nové mini
sterstvo, nevěděl si také rady. Konečně do celé
záležitosti zasáhl pověstný bán-charvatský hrabě
Kbuen-Hederváry, který pilné vyjednává s vůdci
všech stran i se zástupci oposice. Na korunní
radě ve Vídni za předsednictví císaře usneseno na
nátlak obstrukce odvolati brannou. předlobu a
upustiti od zvýšení kontingentu branců. To však
je Maďarům ještě málo. Zádají vstup maďarštiny
do uherských pluků.

Tento stav v Uhrách přišel jaksi vhod vládě
rakouské, Dlouhé táhání o rakousko-uherské vy
rovnání snad zase pochováno. A říšská rada také
u konce. Dne 24. června po volbách do delegace
uzavřena. 19. června projednala posl. sněmovna
předlohu o místních dráhách, načež mělo se jednati
o prozatímním rozpočtu, ale Mladočeši předčítáním
došlých spisů a interpelací dulší jednání znemož
nili. Zavládne tedy opět $ 14. V této rozháranosti
zamýšlejí Poláci sblížiti se sestranami toužícími po
spořádaných poměrech; dle toho polsko- Česká
shoda na obzoru. Ném. posl. dr. Lemisch svým
voličům dovozoval, že zřízením většiny, opřené
o Čechy a Němce, byl by trvalý mír v říši za
bezpečen. Čechové prý všeho vinou. Za dnešních
poměrů nelze si prý mysliti utvoření pevné většiny,
a proto je nejpřednějším požadavkem politiky něm.,
aby se veškeré něm. skupiny sloučily v jeden
svaz, proti němuž není možno v Rakousku na
dlouho vládnouti.

Nepokoje v Charvatsku dosud trvají a de
monstrace opakují se denně, Zprávy o nich jsou
však vládou potírány.

Král srbský Petr [. vjel už ve středu slav
nostně do Bělehradu. Mocnářové rakouský, ruský,
německý a italský uznali Petra I, králem, za to
vyslancové anglický, francouzský, turecký a ho
landský byli z Bělehradu odvoláni. Se strany
rakouské a ruské se žádá na králi, aby potrestal
kralovrahy; vláda srbská prohlásila však všeobec.
nou amnestii, kterou má král potvrditi; v těžkém
to postavení nový král, zvláště když i moc jeho
novou ústavou jest omezenější.

Minulý týden konaly se v Německu volby
do říšského sněmu, při nichž strana liberální na
hlavu poražena, rovněž i sgrárníci. Za to vzmobli
se sociální demokraté; katolický střed obstál čestně.

Z činnosti katol. spolků.
Z Cermilova, Dne5. červenceo 3. hod.odpol.

Fodnášeti bude v katolické jednotě naší jednatel vp.
osef Mynařík: „o sv. Cyrilla a Methoději ajich

významu v dějinách českoslovanských.“ Zdař Bůh!
Z Červených Peček. Křestansko-kato

lický a vzdělavací podporající spolek „Svornost“ se
sídlem v Červených Pečkách konati bude v neděli dne
28. června t. r. o 4. hou. odpol. měsíční spolkovou
schůzi ve spolkových místnostech v hostinci p. Josefa
Kuchaře. Program: 1. Čtení protokolu minulé uchůse,

2. Sdělení spolkových zpráv. 3. Přednáška důst. panaAloise Svojefka, kaplana u sv. Trojice v Praze:
„0 Lúrdech a Spanělska“. 4. Placení měsíčních pří
spěvků a přihlašování se nových členů. 6. Volné ná
vrhy. I nečlenům vstup volný. Zvlášť zveme též děvy
a dámy.

Zprávy místní a z kraje,
J. M. mejdp. biskup Dr. Josef

Weubrava. Jeho cís. a král. apoštolské Veli
čenstvo císař a král náš František Josef I.
ráčil — jak již bylo oznámeno — povolati
nově jmenovaného nejdp. biskupa králové .ra
deckého Msgra Dra Josefa Doubravu ke dni
18. t. m. do Vídně,aby složil obvyklou přísahu.
Přísaha tato dála se tohoto dne dopoledne
o */,10. hud. u přítomnosti Jeho Excellence
c. k. ministra kultu Dra Viléma rytíře Hartla
a nejvyššího komoří Jeho Veličenstva hraběte
Hugona z Traunu. Po přísaze ráčil Jeho Veli
čenstvo velice blahovolně přijati p. biskupa
v dalším slyšení. — Nejdp. biskap byl v pon
dělí 22. t. m. v tajné konsistoři papežské po
tvrzen v úřadě biskapském.

Hus v Hradei Králové. Českéveřejnosti
jest známo, že husitské slavnosti v posledních letech
odbývají 8s jako fraška pod názvem: Chytrý evange
lík a hloupý katolík čili daň z nevědomosti. Ve frašce
této vystapají evangoličtí pastoři a vyznavači prote=
stantismu jako vůdcové, řečníci, agitátoři, kdežto
katolíci nosí fakule, lampiony a dělají svým koman
dantům štafáž. Podřízená tato úloha jest tím smutnější,
že dělají katolíci štafáž protestantům při troufalém
vychvalovaní jejich konfease a při nemravném vykoři
nťování Hasa pro prušícké heslo „Pryč od Říma.“
Čeští katolíci tímto svým poklonkováním belvetským
agitátorům pomáhají nevědomky historickou postava
Husovu znešvařovati protestautekými smýšlenkami. Žs
protestanté čeští nevidí v Husovi nic jiného, leč epo
jence Luthrova a nenávistníka Říma, dokazuje heslo,
jež vydal letos k oslavám Husovým helvetský list
„Čas“: „Byli jsme 6 maobých stran požádání o návod
ka přednáškám. Podáváme aspoň stručně nárys a
pomůcky: Husovo životní dílo byl boj za reformu
náboženskou; Hus byl náboženským reformatorem.
Toť obsah jeho života a smrti, a proto nám je vzorem
náboženské opravdovosti. Kdo se chce Husa dovolávat
s jej oslavovat plným právem, musí klást největší
důraz na to, že Has je vzorem ve věcech náboženských.
Has také jen proto stal se mučedníkem, | že
usiloval o nápravu církve, kterou hledal v opravě
mravů, laiků i kněží. — Dnes je směr, který by
z Hasa udělal českého vlastence (snad i v běžném
smysle) a nic víc. To je úsilí nesprávné a škodlivé.
Tím se pomábá jen klerikalismu, nebot v tom
směru, že Hus pracoval pro práva jazyka čes
kého a jazyk český zdokonalil, mohou jej oslavovat
i klerikálové. Hasovy slavnosti mají nám přinést
mravní avědomění a mají nám také přinést
uvědomění nábošenské.“ Tedyprotestantský
klerikaliemus jest hlavním úkolem hositekých slavností.
V Hradci Králové bude řečniti o Husovi kolínský
pastor Dašek. Aby se zakryl hlavní účel návštěvy p.

astora, rozhlašoje helvetský klerikální list „Osvěta
ido“, že prý p. Dašek jest „nejlepší znalec Husa.“

Neznáme sice husitské vědomosti p. pastorovy, ale
známe jeho výbojnou klerikální nálada z nedávného
výroku v Kasselu na shromáždění uěmeckých prote
stantů. Týž pándle „Hl. ze Siona“ vyjádřil se donlovně:
„Neznám protestantů, kteří by Římtak
nenáviděli, jako protestanté čeští. Zníto
peovangelicky, ale bylo to naňí nejpevnější hradbou.“
Ne pravda a láska křesťanská, ale nenávist ke kato
lickým spolurodákům ndržuje ovečky Daškovy pohro
madě. A tento hlasatel nenávisti přijde do Hradce
vyčinit — katolickému poslochačstva, které z dobro
myslnosti bade plniti Klicperovo divadlo. Nemáme
proti tomu nic, chce-li někdo oslavovati v Husovi
vlastence a českého spisovatele, ale protestujeme proti
tomu, aby nenávistníci svých spolukrajanů pou
žívali této příležitosti ku rozlévání žluče a octa
Litovali bychom upřímně tak pokleslého katolic
kého muže, jenž by šel do takové přednášky a
snesl tam němě a beze stadu spoustu potup,
nanešenou z nenávisti na mateřskou jeho církev,
Charakterní katoličtí mužové ponechají zajisté plnou
volnost evangelickým spoluobčanům, aby posilnili se
výkladem p. Duškovým ve savé další nenávisti, alo
nepropůjčí se za štafáž protestantského klerikalismu.

ZeVšeodb.sdružení křesí. dělnictva.
Schůze ažšího výboru v Hradci Král. dne 20. června.
Přítomní: Urban, Jenšovský, Pochmon, Karásek, An
drlík, Lábus a Polák, Podpory nemoc. uděleny: J.
Zitovi v Cholticích (7 dní ránasečná na noze) 8 K,
J. Holickému v Týništi (? dní bronchiální katar) 8 K,

J. CiprovivMj (7 dní rheumatismus)8K. Podporav nezaměst.: V.Horákovi v Náchodě 4 K. Peřinové,
Štantejskému a Peřinovi po 4 K, Škarkoví 2 K;
všichni stávkující v Ústí n. O. Černý, sazeč, obdrší
po vysvětlení 4 K. Stávkojících bude více. Za člena
přijat Býček z Jindř. Hradce III.

Národní slavnost matiční, pořádána
místními odbory Ústřední Matice Školské v

Král. v neděli 31. července, přivábila do měšť. sadů
„Na Střelnici“ množství účastníků, kteří za lahodných
svaků kapely p. Divišovy te zájmem pozorovali při
cvičeních prostných, v drufstvech i v zápasu mistrné vý
kony Sokola královéhradeckého. Spanilomyslné dámy

Pi bufetu a prodeji všelikých drobotin ochotně pomá
ali shromažďovati groš na stolek matiční. Různé

pak zábavy přerušeny sice krátkým deštíkem, nicméně
pořadatelstvo může býti spokojeno s výsledkem
slavnosti.

Zápis žáků deo I třídy c. k. vyšší
realky v Hradel Králové před prásdninami
vykoná se pro příští školní rok dne 15, a 16. července
t. r. od 8.—91/,. hod ráno, načež hned budou konány
skoušky přijímací a roshodne se o přijetí.

Pokleslost. Předičlenným senátemzdejšího
krajského soudu byl dne 26. t. m. odsoasen kaplan
Jos. Horáček pro zločin naznačený v $$ 128, a182. tr.
z. k téžkémugaláti..... Proti provinilcibylo za
kročeno úplně dle předpisu sákona, ba předcházející
vyšetřovací vazba ještě literu zákona překonávala,
Zaznamenáváme pohoršlivý případ právě proto, že
z ného zaso bude vytloukán kapitál lidmi, kteří mají
nejmenší příčiny zvedati kámen na ztraceného muže.

IKomcert. Zdejší odbor ženského pomocného
spolku „Červeného kříže“ pořádá v neděli dne 5. čer
vence t. r. svůj obvyklý koncert v důstojnických
sadech o 4. hod. odpolední; v případě nepříznivého
počasí v Adalbertinu. Program přineseme příště.

Nové stavby. nakousko-uherukábanka za
koupila roborou parcelu proti Grandhotela, kde
vystaví nádhernou dvoupatrovou budovu. — Také
židovské obci zdejší prodána rohová parcela proti
zámečnické škole na stavbu synagogy, v níž pak jisto
vystaví šidé také některý Husův transparent ze svých
oken.

Z černé kroniky. 2iletá služka Marie
Smotlachová z Raska u Pouchora, službou v Hradci
Králové, skočila dne 19. t. m. v sebevražedném úmyslu
do Labe v místech býralého máchadla blíže obecního
dvora, kde jest velká hlubina. Učinila prý tak z ne
šťastné lásky. Nešťastnice byla asi poL hod, nalezena
ovšem už jako mrtvola.

Zhovadilost. Domkařp. H. na Nov.Hradci
Králové má 2žletou dceru, která jest na těle i na
duchu abobým mrzákem. Jef hlachoněmá, blbá, ne
chodí, pouze po zemi leze, jinak jest tělo její úplně
vyvinuto ©Ubobá musí býti stále uvázána, by vše
kolem sebe neroztrbale aneb někam nezalezls; z doma
nikdy nevyšla. A tato nešťastnice na podiv všech
porodila minulý týden zdravé dítě. Rodiče její do
poslední chvíle ničeho netušili. Jakým způsobem se
to stalo, kdo dívku svedl, jest dosud hádankou; ve
avé ubohosti nemůže sama dáti žádného vysvětlení.
Zavedené trestní vyšetřování případ tento anad osvětlí,

Nadace. Ředitelství c. k. odborné tkalcovské
školy v Ústí n. Orl. oznamuje, že na příští školní
rok následující stipendia uprázdněna jsou: I. 5 státních
stipendií po 500 K pro příslašníky království Českého,
II. 2 zemská atipendia 200 K pro příslušníky krá
lovatví Českého. III. Stipendia obchodní a živnostenské
komory v Praze: 1 stipend. po 160 K, 2 stipend.
420 K a podpory v úhrnném obnosu 200 K pro pří
slušníky obvodu komory. IV. Stipendia okresního
zastapitelatví v Ústí nad Orlicí v obnosu 200 K.
V. Stipendia města Ústí nad Orl. v obnosu 20) K.
VI Nadace p. Perdheftera v obnosu 150 K pro žáky
ústava. VII. Nadace p. Heřm. Polláka a synů v ob
nosu 200 K pro žíky ústavu. VIII Podpory ze státní
uotace v obnosu 1000 K pro nemajetné žáky ústavu.
Příslušníci okresu královéhradeckého mohou se chá
zeti o stipendia pod čís. I. až IIÍ. a VIII a dotčené
žádosti přijímá jmenované ředitelutví nejdéle do konce
srpna 1903,

Z krahů řemesinických. Pan Hanuš
Kopecký = Pardubic jmenován odborným učitelem
dámských střihů na Techbnologickém průmyslovém
musea v Praze, kde jiš vyučovati započal. Pan Hanaš
Kopecký vydal též knihu „Školu pařížských dámských
střihů“, která se v krátkém čase stala vodítkem a di
letantům důležitou pomůckou jak v konfekčním, tak
v domácím průmyslu krejčovekém. Kniba ta schrálena
c. k. miniuterstvem vyučování a kultu pro průmyslové
a pokračovacíškoly atd. Knihu tu za 10 K zasílá
vydavatel H. Kopecký v Pardubicích.

Na hospodyňské škole ve Stěžerách
podporou čes. odboru rady zemědělské uspořádána
bade v pondělí 29. června veřejná přednáška p. J.
Bezděka, učitele z Police n. M.: „O houbách jedlých a
jim podobných jedovatých.“ — Školní rok zakončí se
slavnostně v neděli 1ě. Července. Pu ranních službách
Božich zkouška z některých předmětů, rozdávání vy
svědčení a prohlídka výstav uspořádaných v pracovně
a jídelně.

Dvoutřídní rolnická škola v Ko
stelel m. Orl. Účelemtéto školy jest, vychovávati
samostatné rolníky, nájemce dvorů a hospodářské
zřízence pro velkostatky. S ústavem spojena jeoa pole
skušebná, zabrady botanická, zelinářeká a ovocná,
dílna řemeslná, vzorný chov dobytka hovězího, vepřo
vého i drůbeže. Vyučování je theoretické a praktické.
Do ústava přijímají we chovanci, kteří prokáží, že
s dobrým prospěchem odbyli aspoň školu národní a
rodičové nebo poručníci se zavazují na ústavě je vy
dršovati. Zápiené činí jednou pro vždy 6 K. Sústavem
spojen jest internát, kde chovanci jsou pod stálým
dozorem svých učitelů a přijati se může nanejvýše
80 chovanců. Návětěvu školy umožňují nadace. —
Absolventům na jich žádost udělí se po žleté službě
vojenské trvalá dovolená. — Přihlášky ústní neb
písemné přijímá ředitelství ústavu denně až do 28. září.

Jednota uv. Methoděje ve Vídmi
obrala ai za úkol pečovati o české bohoslužby a
o nábožensko-mravní vzdělání Čechů vídeňských. Šle
chetný úkol ten může jednota zdárně řešiti pooze
tehdy, kdyš so jí dostane vydatné podpory. Dne 6.
Července, v den Navštívení P. Marie, bude se konati
v kostelích diecése královéhradecké obvyklá sbírka
pro tato jednotu. Kdo tedy můžeš, hleď štědře při



Východočeská výstava v Pardu
'blefch 1908. Na kolekci včelařské bude moci
každý názorně pozorovati vývoj včelařství od primi
trvníbo klátu a koše aš po nejnovější úly všech
soustav. Protoš, kdož máš v tomto oboru něco zají
mavého, jau starého task nového, neopomeň se přihlá
siti do 30. června t. r. — Dne 17. srpna t. r. pořádán
bude tu krajinský sjezd včelařeký n ve dnech 18.,19.,
30. a 21. orpna velký včelařský kurs. O ubytování
jest co nejlépe postaráno. Program bude každému po

-přiblášce doročen. Přihlášky přijímá výstavní kancelář
v Pardabicích pro odbor včelařský.

Z Třebechevie. Odbočka| všeodborového
sdružení křesť. dělnictva v Třebechovicích pořádá za
leskového účinkování pp. Františka Koleše, Antonína
Podolníka a zábavního kroužku sl. Katol. Jednoty
v Třebechovicích 28. Června 1903 v zabradě p. Ema

„nuela Řebáka zahradní zábavu spojenou s přednáškou
vp Jiřího Sabuly, red.,o Karla Ň Program zábavy:
1. Fricek na vojně. Kom. výstap. 2. Ticho po pěšině.
Píseň. 3. Kandidát šenitby. Solový výstup. 4. Národní

písničkář. Zpěv s prosou. 6. Obět lásky k bližnímu.
ýstup. 6. Dětinska řeč. Kuplet. 7. Csstovatel. Kom,

výstop. 8. Santa Lucia. Zpěv a parodií. Začátek
o půl 4. hod. odp. Vatapné 20 b. Hudba p. Jaroměřského.

-Čistý výtěšek na mimořádné podporování těžce ne
mocných členů.

Živelní pohroma. Den 18.červnazůstane
obyvatelům Týniště n. Orl. a okolí ve smutné apo
mínce. Toho "ine po 2. hodině odpol. přihnaly se od
jihozápadu zlověstné mraky, z nicháza hromua blesku

-sesypaly se vše drtící kroupy. Slibná úroda úplně
zničena. Na domech rozbita okna, břidlice a tašky,
v polích zabyoulo množství ptactva. Na odvrácení
noaze pomoc zde nezbytnou.

Slatinné lázně Velichovky u Josefova

r Česbéch do 20. června navštívilo 169 lázeňskýchostí.

Úmrtí. Pan Václav Thuma, úředník živno
stenské banky v Mladé Boleslaví, syn chrudimského
učitele v. v. p. Al. Thumy, zemřel dne 18. června ve
20. roce věku svého. Pohřeb konal se v Chrudimi na
hřbitově av. Václava dne 20. června. — Dne 22.
června zemřela pí. Marie Nešněrová, choť p Josefa
Nešněry, majitele knibtiskárny v MI. Boleslavi, vo
věku 29 Jet. Pohřeb konal sedne 24. t. m. na tamním
hřbitově,

Z Velim. Ukol, který si vytkl vid. P. Fr.
Čermák, bisk. vikář s děkan v Ostřetíně, stav wepřed
85 lety naším duchovním otcem, aby oděl filiální
kostelík rouchem trvalým a sešlé, nevkasné předměty
uvnitř kostela nahradil novými, došel letošním rokem
svého konečného provedení. Pan dékan postaral ee,
aby jmění našeho kostelíka u jiných kostelů rozpůjčené
bylo mu vráceno. Obec pořídila nákladem filialistů
zdejších nový plot kolem hřbitova a štědří dárcové
postavili dva vedlejší oltáře (Anna Hendrychová, vý
měnkářka č. 23 a rodina Kloačkova č. 865,,Na hlavní
oltář věnovala příspěvek 400 K Auna Kloučková,
výměnkářka z č. 78. Z jmění zádušního pořídila se
oprava varhan, nova tašková střecha, vížka chrámová
a j. Dne 14, Června 1909 konáno slavné svěcení hlav
ního oltáře a kazatelny. Světitel vld. P. Fr. Čermák
a vip. Fort. Kořínek, kaplan, byli a školní budovy
uvítání jménem filialistů od p. Fr. Železného, velitele
hasičů, a po té v průvodu školní mládeže, al. spolků
a jednot kat. a velikého množatví účastníků domácích
i cizích vedení do chrámu Páně, Po sv. výkonu uve
deni hodnostáři v průvoda před šk. budovu, kdež
p. Fr. Tobiášek, starosta, vldp. světiteli vzdal srdečné
díky za vše, co učinil pro zdejší chrám Páně, Mimo
veliké množství věřících z vůkolí dostavily se al.
spolky hasičské ze Starých Holic a z Ostřetína, lite
rácký spolek z Ostřetína, jednoty katolické z Horního
Jelení a z Rovně.

Stávka. V Ústí n. O. v torárně J. Henrycha
a syna zastavilo asi 400 tkalců práci pro anfžení msdy
a zvětšení doby pracovní. Z utávkujících jsou mnozí
členy všeodb. sdružení křest. dělnictva a k tomu
ješté otci a matkami četných rodin. Za tyto nedo
statkem strádající prosí předatavenstvo všeodborového
sdružení o sebe menší dáreček, jež se srdečným
Zaplať Pán Bůh přijme se pod adresou J. Polák,
tajemník všeodb. sdružení v Hradci Králové, Adal
bertinum.

Z Čachotíma. Obnova sv. missie pro lid
konána byla v Čachotíně ve dnech %.—11.června t. r.
od missionářů « koogregace Nejsv. Vykupitele z Praby
vd.pp. OO P. Bern. Čáky.snperiora, P, Jouefa Jandy
a P. Bohumila Matějů. Ačkoli po celou téměř dobu
této mimořádné pobožnosti trvalo nepříznivé deštivé
počasí a ač v právě končící se době velikonoční veliká
většina osadníků přijala již sv. svátosti, přecepřistou

„pilo přes 750 kajícníků ku zpovědnici a ke stolu Páně,
kteréž číslo při skrovnosti celé osady farní (ne celých
1300 duší) svědčí o tom, že tu dosud vládne duch
náboženský a zbožnost a že sem nebyl připuštěnsměr
nevěry Išisvobodářské a Bocialistické, ChrámPáně ve
dnech duchovních hodů byl stále přeplněn a nelíčená
touha po slova Božím všude patrna. Se slzou vděčnosti
s uznání neunavné borlivosti hleděli všichni účastníci
zs loučícími se veledůstojnými pány missionáři. *

Ze Želiva. Dne 22. t. m. zemřel senior
-kláštera našeho vldp. P. Osvald Čažna, čestný bisk.
rada, bisk. notář, professor em., kněz jab., a bývalý

feieor Narodil se v Dabu dne 30, prosincer. 1819,ku 1844 eložil slavné sliby a r, 1848 byl vysvěcen
„na kněze. Regaiescat in pace,

Z Kamíma. (Oposděno.)Kanín leží na břehu
"řeky Cidliny, majíc 68 čísel e 050 obyvateli, z nichž
jest polovina katolíků a polovina evangelíků helvet.

- skébo Vdpnání: Farou a školou patří Kanín do Libicen. C. Občané Kanínští ve avornosti slučovali se ve
snamení av. kříže. Poslední dřevěný kříž, z prostředků

obec. r. 186U nřrený: r. 1902 pro zcbátralost musel-býti uložen, od kteréš doby byla obec naše bez kříže.
Konečně z dobrovolných dárků od katolických občanů

„zdejších pořízen letos za 384 K krásný kříš ae sa
„brádkou kolem, vroubenou železným plotem. Posvěcení

jeh> dne 10. května 1903 slavnostně vykonal vdp. Jan
Bonaventura, farář z Libice n. C.

Z Liblice m. C. Dne 2:. t. m. konána valná
bromada za četné účasti členstva, která byla spojena
s pončnou přednáškou. Posvaný vp. J. Sahala vyložil
sociální, kulturní i uáboženské poměry v Čechách
v XV. atoletí, které právě utkvělé nebyly. Vše vy
ulechnnto s živou puzorností.

Z Bokytmice. (Našemístní drába.) Den
19. června t. r. zůstane každému obyvateli našeho
městečka nezapvmenutelným. Večer o 9. hodině ozna
movaly dva telegramy z Vídně radostnou zprávu, že
říšeká rada přijala o 45. hodině odpolední státní
předlobu o dotaci naší místní dráhy státním příspěvkem
26"/, celého nákladu. Rozčílení a jásot nelze popsatil
Jest tomu 7 let, co se započalo na uskutečnění této
dráby v chudém našem kraji u c. k. místodržitelutví
azemského výbora v Praze — uc. k. ministerstva voVídni
pracovatř a nyní dráha skutečně fioančně jest zají
stěna. — Ihned přijeto rozhodnotí tento den velaviti,
by vládci nebeskému i pozemskému mocnáři vroucí
dík byl vyjádřen. Místní dachovní správce nařídil, by
zvony chrámové radost tu celému okolí zvěstovely a
v několika okamžicích byl farní chrám tek přeplněn,
če na sta zbožných daší prázdného místa více nena
lezlo. Obecní zastupitelstvo s p. měšťanostou, úředníci,
učitelstvv, — vše epěchalo do slavnostně osvětleného
svatostánku a po sv. požebnání nebyla již dávno
císařská hymna s takovým zápalem a slzami v očích
zpívána, jako v tomto okamžiku. Tuto vroucí modlitbu
zajisté Bůh vyslyšel, Modlitba vznášela se k nebi za
všecky dobrodince, kteří k uskotečnění této dráh
pomobli. Při svatém úkonu zvěstovaly rány z hmoždířů
tuto radostnou zprávu celému okolí. Po pobožnosti
sbromáždilo we městeké zastupitelstvo před obecním
domem a p. měštanosta E. Mannel oznámil ehromáž
děnému lidu obsah telegramů a skončil trojnásobným
„Sláva“ Jeho Veličenstvu, našemu milovanému císuři,
což rozjařený dav hlučné opakoval, — zdejší kapela
hrála při tom císařskou bymnou. Na spánek nebylo
v této památné noci ani pomyšlení. Naděje na lepší
budoucnost, — důvěra v nový Život opět zasazena
v ardce všech, kteří věrní zůstali půdě otcovské a ne
opustili rodný domek, by za vzdáleným oceánem si
hledali chléb vezdejší. Všecky obce, jichž se nová
dráha bude dotýkati, bleděly též důstojným způsobem
okamžik tento oslaviti.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitnéulicia vprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

Různé zprávy.
Pryč od Říma. Kdyby tak byl vědělHus,

jak svým vystoupením prospěje židům (které pokládal
za kacíře) a socialním demokratům! Těch se musel
nyní naši „evangelíci“ houževnatě držeti, ničím je ne
rozčiliti, aby se postap pryč od Říma dařil. A evan
gelíci se čiuf. Taková vzácná příležitost se propást
nesmí. Pražští pastoři nejrůznějších „evangelií“ se
postarali v „Čase“ o pozvání kevangelickým kázaním
při příležitosti Hasovy oslavy. Bude se tam prý ká
zati „čistá "pravda Kristova“; to nevadí, že se ještě
ani sami nosjednotili na tom, v čem ta čistá pravda
záleží; ale podle Husa nevěří, to je jisto. — Čas

v každém čísle ae nabízí se svými řečníky; beza chyby, že se stalo posud přihlášek velmi málo. Čím
dál tím hůř bije do církve a chválí jednu eocialistic
kou brožuru o Husovi, aby nalezl „spojené síly“
v nepřátelích Božství Ježíšova. Prušácké listy právem
pad klerikálně-diplomatickou akcí „Času“ jásají. —
Už se též koná generální přehlídka. Na př. z Cblamce
n. C. posílá ve jménu „Kasatelské stanice“ p. majitel
cakrovara Friedlaender písemné poptávky obecním
úřadům, kolik v každé obci jest ovangelíků. Že přidá
rolníkům na řepě, to nepodotýká; ale učiní tak aepoň
svým. — Iou, Husovy slavnosti nejsou každý den.
A proto v tomto příležitostném čase dobrý každý
společník a každá taktika třeba nejklerikálnější proti
— „klerikalisma“.

Bohosloví a ženské vzdělání. V An
glii skorem každý, kdo studujo na universitě, studuje
též theologii — Gladstone a jiní státníci angličtí
měli avou zkoušku z bohosloví — nyní konají se
v Anglii pokusy, aby i do vyššího vzdělání dívčího
zavedeno bylo systematické vyučování bohosloví.
V Cambridgci zařídili zvláštní feriálaí kurs pro
ženské biblické stadium, který potrvá od 16. července
do 15. srpna. Paní Creightonová, sekretářka komitétu
pro ženské biblické stadium, stará se o to, aby v Gir
tonu a Newhamo v kolejích byly upraveny místnosti
pro ženské posluchárny a byty pro dámy, které kuraů
se chtí eúčastniti. Při volbě profesorů nebude výbor
bleděti na nábožnost jednotlivých, nýbrž jakými jeou
sutoritami ve svém obora. V Anglii pokládá ue stu
dium teologické za doplněk vyššího vzdělání univer
sitního a býti theologem jest samozřejmým kulturním
požadavketa každého všeobecně vzdělaného člověka.

Sber kardinálský. Vtajné papežskékon
sistoři dne 22. t. m zvoleno bylo 7 nových kardinálů,
z nichž jsou 4 Vlachové, 2 Němci a 1 Španěl. Ze 70
kardinálských křesel jest obsazeno 64 | Celkem jest
nyní ve sbora kardinálů 37 Vlachů; cisozemců jest
27 a to b s říše rakousko-uherské: Gruscha ve Vídni,
Katechthaler v Solnobradě, Puzyna v Krakově, Skr
benský v Praze a Vaszary v Ostřibomě; 3 říšští
Němci, 7 Francousů, 2 Portugalci, 6 Španělů, 1 An
gličan, 1 Belgičan, 1 Američan a 1 Austrálan.

Prozrazevání důvěrných nsmesení
mladočeského klabm ma říšské radě.

Olomoucký „Pozor“ dne %5.červnapřináší následnjícízprávu z Vídně z kruhů poslaneckých: V kruzích

poslaneckých vládne všeobecné rozhořčení nad posled
ními smutnými adálostmi, které v klabu poslaneckém
zvláště v poslední době se sběhly. Rozhořčení to
obrací ee proti posl. dra. Stránekémua, o němž
vůbec počínají proskakovati pověsti, jejichž pravdivost
by měla býti co nejdříve zjištěna. Poslanec dr. Stránek
obviňuje se zde docela, že on jest jedním z hlavníc
původců všech neúspěchů mladočeské politiky a že
styky jeho s předsedouministerstva drom Kórbrem
přessbují míru u oposičních poslanců dovolenou. By)
by zábodno vůbec náležitě provětrati poměry, jako
v klubu českých poslanců vládnou, a zjistiti, kteřé
z českých poslancu dra. Kórbra a německé časopisyí
o každém kroku a každém plánu ioformojí a kteří
s parlamentní komise i ty nejdůvěrnější věci na venek
vynášejí. Dosavadní úzkostlivé ututlávání věcí těch
v klubu nejenom že nijak neprospívá, nýbrž dodává
emělosti oněm živlům, od kterých klab již dávno
emaucipovati se měl. Zvláštá poslanec dr. Ladislav
Dvořák, který rozhořčennad vyzrazováním tejematví
z klubu českých poslanců vystoupil a cusi neurčitého
o vyzrazování tom nadhodil, měl by nyní zcela ote
vřené doznati, co o tom všem ví.

Sociální demokracie a bohatství.
Sociální demokraté, kde vidí trochu jmění, hned by
se o ně s majitelem na dobré zažití rozdělili. Jenom
židům a svým vůdcům, byť by jim z kapes vymámili
pa „agitaci“ poslední groš, přejí trochu mamonu. V roz
horlení nad zkažeností tříd majetnějších nepomyslí si
socínkové, že by zbohatlí předáci měli bratrsky a

n rozdělitisvé bohatství udřeným soadrubům.aké Angast Babel, jeden z vůdců německé asociální
strany, má jiné nábledy v theorii a jiné v praxi,
ježto na penězích mu právě kvete štěstí. V Berlíně
má dům a trahlářekou velkou dílnu, na Curyšském
jezeře vilou, kniha „Die Frau“ vynesla mu přes 190.000
marek honoráře. Nyní sdědil „bohatý vůdce chudých
proletářů“ po štrasburském bankéři Stiiblingovi 10.000
franků. Bankéř v poslední evé vůli odkázal uvedený
peníz Bebelovi proto, že se přesvědčil, že Bebelovi
vždycky šlo o „pravda“ a že Bebel dobře usuzuje
vida příčinu všeho zla v přemrštěném militariema atd.
Pak ať žije volnost, rovnost, bratrství!

Správní svmd o janykové otázce u
samosprávných úřadů. Obectrutnovskáode
přela přijmouti a vyříditi žádost obce podolské za
přijetí Ludvíka Hamáčka do obecního svazku a sice
proto, že žádost. byla sepsána jazykem českým. Ve
smyslu zákona domovského rozhodlo pak okresní
bejtmanství v oboru vlastní působnosti, že jmenova
nému občanu přísluší v Trutnově právo domovaké.
Proti tomu podala obec trutnovská prostřednictvím
dra. Schalka stížnost ku správnímu soudu. Dr. Schalk
dovozoval, že žádost obce podolské byla jeu proto
zamítnuta, poněvadž prý v Trutnově žije pouze 11

proc. Čechů, pročež prý čeština nemůže být v Trat
nově považována za obvyklý zemský jazyk. Výlohy
spojené © českým překladem nemůže prý tratnoveká
obec hraditi. Obec podolská nebo okresní bejtinanství
měly prý podati obci trutnovské německý překlad
žádosti, jelikož se tak nestalo, odporuje prý samo
statná rozhodnutí okresního ©hejtmanství zákonu.
Vládní zástapce dorolával se oproti tomu dřívějšího
rozhodnatí správního sonda o tom, co dlužno vyro
zumívati jazykem v zemiobvyklým. Poněvadžv Trut
nově bydlí 1523 Čechů, je tam čeština obvyklou řečí.
V tomto smyslu rozhodl též správní sond, zamítl
stížnost obce tratnovské s tím odůvodněním, že če
ština musí být prohlášena za jazyk v Tratnově ob
vyklý, poněvadž jedna část tamního obyvatelstva ho
užívá. Jelikož obec trutnovská odepřela vyřízení české
žádosti obce podoleké, bylo okresní hejtmanství opráv
něno samo ji vyříditi.

Čeští učňové ve Vídel. Kdokolivchceš
poslati bocha do učení do Vídně nu jakékoliv řemeslo
neb obchod, dopiš na „Český spolek pro opatřování
služeb ve Vídni, IX, Pramergasse 12. Spolek ten zcela
zdarma zaopatří hochům českým řádná místa učební
a stará se všemožně o hochy ty ve Vídni. Veškeré
dotazy se rychle zodpoví; adresu dlažno psáti jen
česky, avšak zřetelně! K uhrazení značného poštov
ního porta žádá se o přiložení 2 poštovních zaámek
na odpověď.

Nadějná mládež. Čtyři žáci německéměšt.
školy v Tachově, hoši ještě ne zcela 1i4letí, vloupali
se v poslední době do 8 kaplí, kdež vybrali obětní
schránky. Učiteli, který je vypátral, brozili, že ho za
střelí aneb jinak zabijí. Rodičové měli by se na avé
povinnosti rospomenonti a se školou na záchraně avých
dítek pracovati.

Dvanáct bratří vojáky. VobciAnerbachu
u Mattighofenu v Horních Rakousích má domkař Wein
berger 12 synů, kteří všichni jsou vojáky; jedenáct
jiš vysloužilo a dvanáctý ještě slouží. Bratří tvoří
doma hudebnickou kapela v celém okolí známou.

Zuby z papíra počínají zaváděti zubní
lékaři a dávají jim přednost před umělými zuby,
které jsou buď z porcelánu nebo z jiných součástek.
Jsou laciny,nezlomíse, nenbrousíse od jídlaa nemá
na ně vlivu ani vzduch ani horko ani vlhkost v ústech.

Citron jako lék. Že so citron proti rheu
matismu osvědčaje, známo dávno. Těž proti červům
a chorobám kůže jest příjemným prostředkem pravi
delné požívání limonády z čerstvých citronů. Proti
chorobám jater a bledničce působí citron velmi příz
nivě. Omrzliny vyléčí se přikládáním nakrájených
lístků z citronů. Kuří oka tímtéž způsobem změknoa
přes noc úplně, tak še je možno drubý den snadno
oškrabati a vyloupnouti.

Obydlemný jícem sopky. V mnohýchze
mích, kde sopečná hnutí patří ka všedním zjevům,
zvykli si na ně obyvatelé a úsazují se bez ohledu na
nebezpečenatvína takových místech, kde by si Erropan
nikdy dům nepostavil. Příklad takovéto bezstarost
nosti podává osada 50 km od japonského města
Kumamoto vzdálená. Tu bydlí asi 20.000 obyvatel
v kráteru (jícnu) vybaslé sopky. V této problubenině
vyblíší město velmi malebně, jsouc okrajem dřívějšího
kráteru jako kolmou 290 metrů vysokou zdí obklí



čeno. Obyvatelé této zvláštní osady žijí velmi uza
vřeně, zřídka ze svého úkrytu vycházejíce. Půda jak
bývá obyčejně u vyhaslých sopek, jest ta velmi
úrodná. Ješto Japonsko jest zemí sopečnou, není vy
loučena možnost, že malebné město bude jednou
náhle novým výbuchem zničeno.

Sušení píce. Trudnonyní v tomtodeštivém
počasí pozorovati práci rolníkovu. Sotva požne trávu
a jetel, anebo je trochu usuší, spustí se liják, jenž
zmaří jeho práci a hodnotu sena zmenší. Není pak
divu, že podobnými uezdary vzniká mezi rolnictrem
nechuť kn práci a že se dle možnosti hledí, aby sy
nové opustili tvrdou a někdy novděčnou, potem předků
skropenou, ale přece jistou půdu a věnovali se práci
lehčí, panské, panekými však strastmi tak bohaté.
A přece jest vždy jakési ulehčení ve strastech. I rolník
v době deštivé může si prácise sušením sena ulehčiti
tak zvanou rohatínou, kterou snadno lze si poříditi.
Vezme se 3—4 m dlouhá silná tyč, ve vzdélenosti
půl metru nad sebou provrtají se 4—4 dírky, prostrčí
se jimi příčky asi metr dloubé a tyč zarazí eedo
země. Zavadlé traviny nebo jetel uloží ae na rohatinu
tak, aby se země nedotýkaly, stejnoměrně se narovnají
a nahoře zakulatí. Robatina uložená podobá se válci.
Také ©možno ta užiti kostry. slaměné boudy

na polích obvyklé. Vezmou se čtyři tyče, £odvou přeloží se křížem a spojí se pak několika
příčkami, přes něž narovnají se zavadlé traviny. Je-li
vše fádně uloženo, seno nepromokne, nezapaří se, ne
plesniví, nevyloží se, a je vědy vonnější, chatnější a
Živnější, než seno eušené obyčejným způsobem. V růz
ných krajích na Moravě se již dávno tohoto způsobu
sušení používá. Také na některých velkostatcíc vČe
chách pozorovati déle tuto novotu.

Petice za nedělní klid. Vysokápanská
eněmovno ve Vídni! Podepsaný výbor Všeodbor. sdra
žení křesť,dělnictva v královatví Českém podává zdvo
řile petici ve příčině úpravy nedělního klidu v tomto
rozsabu: „Práce v neděli a ve svátek budiž naprosto
zakázána v průmyslových závodech tou měrou, aby
dělnictvo v tyto doi požívalo klidu 36 hodin a dni
tyto i světiti mohlo. Kde bez velké škody v tyto dui
práce přestati nemůže, tam badiž dělníku jeden den
v týdnu ku 36 hodinovému odpočinku vykázán, avšak
budiž hleděno k tomu, by každý dělník vždy každou
druhou neděli neb svátek střídavě klidu požíval.
Žádáme pak toto rozšíření zákonité úpravy klida ne
dělního ze dne 16. ledna 1695 z těchto důvodů:
1) Přesným dodržováním nedělního a zavedením avá
tečního klidu zmenší se počet pracovních dnů a tím
též umenší se nynější nadvýroba, která jest příčinou
stálých průmyslových krisí a nízké pracovní mzdy.
Ned:Iní a sváteční klid prospěje celkové výrobě prů
myslové a národnímu hospodářství. 4%)Avšak i děl
nictvu jest svrchovaně zapotřebí rozšíření klidných
dní ze stanoviska náboženského, -bomanního i zdra
votního. a) Práce dělníka jest jednostrannou a mecha
nickou, takže při ní duch i tělo zakrňuje a zejména
smysl náboženský jest otupován stálý 1 znesvěceváním
církevního příkazu a přirozeného zákona o svátečním
klidu. V kom se otapí cit pro plnění příkazů nábo
ženských, ztrácí cit i pro šetření příkazů státní správy
a veřejného pořádku. b) Neustále zaměstnání dělnictva
ve dni sváteční budí v dělníku závist k jiným třídám
společnosti, které nejsou nuceny ve svátek pracovati.
Práce těžká v době svátečního klidu dává dělníkn
příliš cítiti třídní rozdíl mezi bohatým a chudým,
čímž postavení jeho se mu zbytečně ztrpčuje. c) Ny
nější generace dělnická jest po většině rekrutována
z třídy dělnické, bývalým uepřetržitým pracovním
systémem vysílené. Nynější dělnická ganerace nevydrží
již té fysické námahy, kterou vydržela generace ještě
svěží, liberalisrnem nevykořistěna, proto rozšíření klidu
jest nevyhnutelno, nemá li dělnictvo vymříti vysílením.
Vysoká panská sněmovno, račiž klid nedělní a sváteční
rozšířiti ve smyslu předložené petice. Výbor Všeod
borového sdražení v Hradci Králové.

"Tržní zprávy.
V Hradci Krélové, dne 20, června 1993 1 hi,

pšenice K 1080—1180, žita K 920—10 00, jedmene
K 760—810, ovsa K 6-20—6 20, prosa K 00:00—0000,
vikve K 9-60—11'00, hrachu K 1750—20'0), čočky
K 00:00—00 00, jahel K 20-—, krap K1800—3200,
bramborů st. K 2-80—3:00, jetelového semene ruského
K 00-00—00:00, jetelového semene červen. K 0000
—00 00, máku K 30-00—32:50, Iněného semene K 15-80
—17:50, 100 kg. žit. otrab K 10-50,pšenič. otrub K 10 00,
1 kg. másle K 184—2G0, 1 kg. sádla vepřového K
1.80—2-00, tvarohu k 0-82—0'36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 240—280, jedna kopa cibule K
0'40—0'60, jedna kopa drobné zeleniny K 0:60 —1*'00,
1 kopa zelí 0:00—0'00 K, 1 pytel mrkve 1.20—160,
1 hl. švestek K0:00 —0:00,1kopa seláta K 1:00—129,
1 kopa celere K 1:00—1'90, 1 hl. jablek 0.00—000,
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
20. června 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 285, žita 359, ječmene 24, ovsa 389, prosa
—, vikve, hrachu 4, čočky —, jahel —, krap —,
jetelového semínka —, lněného semínka —, olejky —,
máku —. 2) Zeleniny: kop zelí —, okurek 20, ka
pasty —, cibule 57 pytlů, drobné zeleniny 75 kop,
mrkve 59 pytlů, brambor 65 pytlů, salátu 279 kop,
petržele 33 kop, celere 39 kop. 3) Ovoce hl: třešní —,
jablek —, hrašek —, švestek —. 4) Drobného do
bytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 704, kůzlat —.

Na Adalbertinum darovali:
(přímo zasláno)

50'— K legát po p. děk. Schlógrovi v Boh
dánči, p. děkan Křivohlávek v Jablonném,
p. far. Pinl v Slapánově, p far. Martinek
vProseči. 00 —K

40-— K p. kons. rada Kvěch ve Svinčanech - 40— K
35'10 K'p. prof. Neumann v Něm. Brodě . 35:10 K

80"-— K nejmenovaný na místo věnce na
rakev nejdůst. bisk. Bryoycha . ... .

26— K p. kone. rada Horký v Heřmanově
Městci, p. prof. Můller v Kutné Hoře

20— K p. far. Audrlický v Černikovicích,
p. far. Bobáč ve Chvalci, p. far. Vlček
v Dol. Oojesdě, p.far. Barvíř v Moraši
cích, p. kaplan Kasalv Petrovicích .

17-60 K p. far. Pátek ve Vrbici . . ...
16-— K p. far. Kučera v Seči, p. kaplan

Bayer v Roketnici, p far. Malý ve Staré
Pace, p. far. Štípek v Oajezdě . . . .

12-— K p. far. Hovorka na Kaňku, p. far.
Tvrdý v Řetové, pan far. Krsek v Malé
Oapě < 222

11 — K p. kaplan Náblík v Dašicích . .
10-40 K p. far. Okroublický v Robousích ,
10-— K p. far. Bečička v Bohárně, p.far.

Ruml v Chotěborkách, p. farář Kušték .
v Sobšicích, p. far. Chejnovský v Sendrá
žicích, p. katech. Paukrtv Hořicích,p. far.
Vích v Těchoníně, p. kapl. Jeblička v Ká
cově, p. prof. Blažek v Poličce, p. děkan

afránek v Lukavici, p. vik. sekretář
Noška v Damníkově, p. děkan Matějka
v České Třebové, p. děkan Erychiób
v Deštné, p.katech. Drořák v Kostelci,
p. far. Kašpar v Bohdánči, p. far.
Katzej v Žaclíři 160 K

8-— K p. far. Selichar « Kameničkách, p.
kapli. Ježek v Borové © ——

7-— K p. kapl. Toušek ve Výprachticích .
6 — K p. děkan Blažek v Chrasti, p. kapl.
Čečetka v Bohdánči, p. far. Černý v Ru
dolticích, p. kaplan Vostřel ve Svinčanech

6:40 K p. far. Falta ve Vlčkovicích .
6'10 K p. děkan Vaníček v Joseforě .
6— K p. far. Hora v Dašicích, p. kaplan

Nosek v Miletíně, p. far. Adam v Mora
vanech, p. far. Seidl v Kotvicích, p. fand.
Zajíček v Cerekvici, p. far. Lang Berna
dorfa, p. vicerektor Pour v Sezemicích

4"— K p. kaplan Bílek v Laněkronně, p.
kapl. Zavřel v Kuavaldě, p. far. Vlček
v Nové Vsi, p. far. Etrich v Harrachově,
p. kapl. Zítko v Potěhách, p. katecheta
Lonský v Ledči, p. far. Svoboda v Heř
mani, p. kaplan Hák ve Zlebích .

320 K p. převor P. Kočárník v Kutné Huře
3— K p. far. Karásek v Bejšti, p. farář
Císař v Zahrádce, p. katecb. Gregr v Par
dubicích . < < < < < 2..

2:— K p. far. Peček v St. Jičíně, p. kapl.
Kulda v Hořičkách, p. far. Procházka
v Mlázovicích, p. katech, Vosáhlo v Par
dubicích, p. far. Scheiz v Kačerově, p. P.
Snížek v Kutné Hoře. . .......

1— K p. far. Král v Lukové.

s0— K

48 — K

80 — K
17600 K

64— K

86 — K
1iw— K
1140 K

16— K
7— K

24— K
5-40 K
58:10 K

35— K

32-— K
320 K

i2— K
1i— K

Celkem 57250 h
dřívějších 482122 K

(Pokrač.) Úbrnem 569702 K

Již jest téměř konec půjletí 3 nej
vyšší čas vyrovnatl nedoplatky u obno
vští předplatné!

Wes“Inserty "68
do kalendáře„ŠTÍT“

OM“přijímajíse jiš nyni. ij

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

===
Již vyšlo poslední 22. a 23. číslo

Ducha katol. obnovy.
Číslem 23. jest souborné vydání výtečných článků
+ biskupa Bryuychaukončeno.

we- Všech 23 sešitů -wm
lze dosu! obdržeti za 4 K franko. Dohromady 722
stran s přehledným rejstříkem. Objednávky vyřídí

Administrace Obnovy.

Na výstavách v Praze a ve Vyškověvyznamenaná

KOSA

Dobrý Hospodář
e nejlepší kosou v Rakonsku. Za
aždý kus se ručí, a přijme se

výměnou zpět. Nu kuždých ode
braných 10 kusů 1 kosu zdarma.
Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 76 50 856 © 9 100 106 110
Pološiroké

K 2122-16 2-202 20 232240 202268 28403—
Široké

K 2262-34 242 252 264 2-76286 3:—3-16 3-32

Obštrné cenníky a popisy sasílá sdurma a franko
České sasílatelství hospodářských potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hranicích (Morava).

OOOOOOOO
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levné
kazatelny,"již

OR$*Boží hroby, "jiš
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnobo pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOO00000000000000

Hospodyňská skola ve slěžerách
u Hradce Králové.

Nový, 17. školní rok započne 16. září
1003. Účelem hospodyňské školy jest, aby
dívky, nabyvši ve škole obecné přípravného
vzdělání, vzdělaly se theoreticky a prakticky
tak, jak jest toho třeba k správě domácnosti
vůbec a rolnické zvláště, Škola umístěnajest ve
velmi účelné zařízené budově. Vedle bobatých sbírek
učebních,má vlastnívzorně zřízené hospodářatví,
malou mlékárnu a rozsáhlouŠkolní zahradu. Za
celé zaopatření ve školní společné domácnosti platí se
měsíčně 32 K předem; školné obnaší 60 K za rok.
Slavná okresní zastupitelstva: na Král Vinokradech, na
Smíchově, v Karlíně, na Mělníce, v Jaroměři, ve Vys.
Mýtě, v Nov. Bydžově, v Kouřimi, v Chlumci nad Cidlinou
zřídila stipendiu pro dírky svých okresů k usnadnění
návštěvy školy hospodyůské. — Veškeré bližší zprávy
ochotně podá ředitelství školy.

Kuratoriam a ředitelství školy hospodyňské
ve Stéšžerách.

M. Trachtová,
ředitelka.

H. Srdinke,
předseda kurator ja

Navštirenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebněho
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platíti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se jíš avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý sávod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvá

tější, patenek atd. co nejvíce.



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.

príčky kostní
voskové i polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová,sloupkyajiné. Nejjemnéjšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Prvni výroba

věžnich

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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

OOO00000000

První český katolický závod ve Vídní,

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, křížeatd.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
Se vše franco.

Pro každou rodina a výbary pro nevěsty

dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
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.

„m
HA A

Ant. Manycha

parostrojní 1TOŮLáNŮ
v Hradci Králové,

Pospíšilova třída číslo 320

doporučuje své výrobky v jednodu
chém i přepychovém provedení, za
řizování celých obydli, hotelů, výbavy
nevěst atd, — Přijímá ku provedení

veškeré práce uměleckého
š stavebního truhlářství. —

Prodej na splátky. — Závod přijímá
dřívik zpracování pro pány truhláře
s přinešeného aneb vlastního dříví
v mírných cenách, jakož i fornýry.

né

3) 3
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Jako 6., 7. a 8. číslo
„Časových Úvah“

©

rozesýláme právě v skutku časový spis

Husité jindy
W" a nyní W

čili

poměr husitství k Římu a český národ,
UvažujeJiří Sahula.

Měl by čísti každý katolík, Není to žádná zoufalá
obrana proti nesčetným protikatolickým lžem, žádné stran
nické přebarvení fakt; toho my nepotřebujeme, neboťjem.
dávno prohlásili, že si přejeme, aby zvítězila v příčině
husitství plná pravda, ať pochází od kohokoliv. Místo frá
zovitých affektů jsou ve spise přítomném řaděna vedle
sebe zaručená fakta s odbornou znalostí. Z obsahu knížky

se může Zovědělt dokonale každý katolík i nekatolík,že duše česká i v dobé rozkolu tíhla přirozeně k té církvi,
k níž náležíme.

Doufáme, že se této publikaci v zájmu historické

pravdy dostane rozšíření co největšího. K vůli předčžnému seznání obsahu oznamujeme, že spis jest roz
členěn na deset uásledujících šapitol:

I. Moderníhusitéa jejíchpráce,< <. + - str. L
JI. Humičpovažovali víru za nejcennější poklad

lidský ; srovnávali se tak a Římem (1všemi
velikány českého národa,

III. Husté byli přesvědčení, že jem jedem tvar
křesťanské víry může býli pravý a spasitel
ný; to vyznával vždycky Řím i naší slavnípředkové,-ee

IV Zásady humitské víry. O svátosti křtu, po
kdní a svěceníkněžsíva, <- -+ „n 36.

V. Husitská víra o svátosti stavu manželského,
posledního pomazání a sv. bířmordní,. - ©, 43.

VI. Kališná vira o nejsvětější Svátosti, měříav.
a jiných článcích víry. Zdsady Táborů, | „ 45.

VII. Posouzení husitské víry. Stamorisko kato

„ 2.

Hkůva novohusitův,< 4 „n58.
VIII Hus a papežství. Zda bylo Husovo stanoviskosprárnéř<<. „0

1X. Poměr husitů k Římu až do opanovdní
Prahy Jiřím z Poděbrad, . - .- . - „8

X. Stanovisko husitů k Římu za viddy Jiřího
z Poděbrad a jsho nástupeůo, <.

112 stran! Cena pouze 24 haléřů!
Při hromadných objednávkách slevujeme

Mě- až 509.. -PN

Vino"6
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

95.
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Soeiálně-politieké spisy
Rudolfa Vrby:

1.Otázkazemědělská... ......
2. Márodní sebeochrana . - K 440
3. Vídeňský centralism a český národ K—u
4. Matlonalitňten und Verfassungskon

filkt In Oesterreich K 340
U spisovatele veškeré spisy dohromady za sníženou cenu
6 K franko, Adresa: Flud. Vrba, Smíchov č. 1042,
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Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likórů

| M Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě

19 dříve závod na sušitkování ovoce, salošený VW
peTár. 1886, nejstarší svého druhu v ČecháchRCA
k) — nabízí — Í

jí koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku, i%
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
vino, bílé i červené, vino borůúvkové (medici
nalní), vina sladká avíno Šumivé (šampaňské.) js
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi levný koňaka výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou meďatilí

státní a diplomem slaté medatile, a mnohýmidenými diplomy s prárem rašení slaté medatile.
Vzorky zdarma a tranko.

Žánovní nábytek

eu

ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěsto, jest buď
v celku neb jednotlivě velmi levmě na prodej.
Nábytek nachází se v robovém domě čís. 353. proti
důstojnickému parku. Bližší zdělí domovník tamtéž.

KPXPXKŽPKÉ X PKP XPXKDAX
Nejdůstojněší Li k. kuusistuří doporučený

umělecký závod

dos. dkteslicia
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen,

M křížových cest, Božích hrobů, soch std. s od
"j bornou dokonalostí přesná dle slohu. Zvlášť

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výbodných platebních pocinfnkách.

KEREXPXDX+

KXPXERÁXPXPXPřečetná pochvalná vzuání po ruce. Roz
počty, cesty atd cebotné a bezplatně.

x Závodpro
P+x+ +;

kostelní práce a výrobu rámců 4saložen r 1*91.+
X2XHXHAX+X. PX+XHXHŘ



lze Koupi jedině v c, a k, dvornítovárně

PLANÁ PLTRU v Hradci Král. pobližNovéhoHradce,
— Na požádáníjízdy ku vlaku a zpět zdarma vlastnímpovozem.———

G9000000000000000 [CC0.00- dubežníPrde20odbadahudejujakečblahufopuujněPugrěešvýv|
HotelBařtipánu Č M Oltáře.sochv aj. Paramenta.

V S Deen kat vevkusnéma levnémthe 3 Ignáce V, Neškudla syn
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 vclikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Veleváženému obecenstvu Hradce
Králové i na venkově. opodálběh

(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýpraebticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

Dovoloji si P. T. obecenstvu v známost
uvésti, že na mnohostrannou žádost, počínajíc
dnem 15. června 1903, jsem započal stáčeti jen
novým osvědčeným strojem nejlepší soustavy
známý

plzeňský "Um
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Provedeno ke 300 oltářů. se na požádání franko zašlou. :
Aoamekéhoplvovaru E )

v porovýchA rovnýchláhvích; — též i
včtvrt- a půlbektolitrech. . „v © est nejlepší mýdlo toiletní.

Ctěné objednávkyi sebe menší, šat Pil k i =jakoži provenkov,Vyřisujiconejpečlivěji.9 nac OVO < Činí a udržujepleťsvěží« jemnoo.— Jest naprostone
, utrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm

Ydokonaléúctě nejpřisnějším požadavkům úplně vyhoví.
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OO0000000000000 —v HradciKrálové.—
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NOVOTINY důst.duchovenstvoa sukna ku chrámovým účelům doporučuje-© v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Obchodní dům se sukny V. A. Opalek, Aradec Arálové.
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Robert. Šamburek,
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1890.

Vyrábí veškeré drahy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do

obora tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřiznjí se bez dobírky a franco. — Platební [podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.
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Majttel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. koihtiskárny v Hradci Král.



Jana Leopolda Haye,
biskupa královébradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelav Řesníček.
(Pokračování).

12, (28.)Pertoltice. Panství Královice. Kněží.
Fnrář Eliáš František Trapič jest střízlivý, zbožný,
bobabojný muž, v jehož ústech a jednání není pod
vodu. Biskup nemá proti němu žádné stížnosti, na
opak o něm i jeho kaplanoví všecko dobré slyšel.
Jeho celý farní obvod jest odvislým od jeho po
kynu; tolik zmůže dobrý příklad zbožného, dobře
smýšlejícího pastýře.

Přifařené obce. Pertoltice, vesnice s farním
chrámem, v němž každou třetí neděli a na všechny
svátky po celý rok řádné bohoslužby se odbývají.
Budkovice, Machovice, Milanovice, Věžníkov, vesnice
, hodiny od farního chrámu vzdálené, Lažiště,
Měchonice, Ostrov, vesnice */, hodiny od farního

Březina, Chlistovice, Skála, vesnice hodinu od fury.
Bučice, Kounice, vesnice 1'/, hodiny od fary. Hněv
kovire, Chotěměřice, Cejetice, Nová Ves, Paseky,
Stáčí, Zahájí, vesnice 1"/, hodiny od fary odlehlé.
Budče, Habrovčice, vesnice 2"/, hodiny od 1ary.
Slavošov, Pohled, vesnice */, hodiny od farního

farního chrámu odlehlé. Hodkov, Krasenovice vesnice
V/, hodiny od farního chrámu vzdálené.

Kommendatní a filiální kostely. V Pertolticích
za vsí jest ještě kaplička, v níž se však jenom
jednou ročně řádná bohoslužba koná, Hněvkovice
mají filiální kostel, v němž každou třetí neděli pro
celou farní osadu řádné bohoslužby se konají. Su
nošov má veřejnou kapli, v níž se každou třetí ne
děli řádné bohoslužby pro celou farnost konají.
Hodkov má veřejnou kapli, v níž se však jen čtyři
kráte ročně řádné bohoslužby odbývají.

Skoly. Skola v Pertolticích, jediná vtomto tak
rozsáhlém farním obvodu, jest v tak bídném stavu,
že sotva jména školy zasluhuje.

Obyvatelstvo. Pertoltice 104 katolíků; Bud
kovice, Machovice, Milanovice, Věžníkov 160 kato
líků; Lažiště, Měchonice, Ostrov 250 katolíků; Wla
stějovice 236 katolíků; Březina, Chlistovice, Skála
120 katolíků; Bučice, Kounice 156 katolíků; Hněv
kovice, Chotěměřice, Čejetice, Nová Ves, Paseky,
Stáčí, Zahájí 614 katolíků; Budče, Habrovčice 129
katolíků; Slavošov, Pohled 273 katolíků; Lipina,
Želivec 152 katolíků; Hodkov, Kvasenovice 225 ka
tolíků. Dohromady 2429 katolíků.

Poznámky. Jak této z 29 různých, roztroušených
vesnicích, z nichž některé více než-li 2 hodiny od mateř
ského kostela jsou vzdálené, sestavající farnosti může býti

pm no o tom více obsabuje přiložená tabella. (Je ztraCena. :
13. (29) Zbraslavice. Panatví Zbraslavice.

Kněží. Farář František Engelhard velehen jest od
svého vikáře jako bezvadný, pilný pracovník, také
jeho farníci dávají mu ta nejlepší vysvědčení. Jest
pouze toho litovati, že jeho při přibývajícím stáří
stále víc a více množící se slabosti jeho dobré vůli,
již má, veškeré své farní povinnosti plniti, stále
více překážek v cesty staví. Příjmy jeho nevystačují,
aby si spolupracovníka přibral a celá tíha pastýř
ského úřadu spočívá pouze na jeho bedrách. S více
svými spolubratry má zde společné: rozsáhlý obvod,
hubené příjmy a žádného kaplana.

Přifařené obce.Zbraslavice, městečkos farním
kostelem, v němž navšecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Rapošov, Kateřinky, Utěšeno
vice, Hetlín, Radvančice, Skalice, Oumonín, vesnice,
jež jsou všecky jenom '/„ hodiny od farního chrámu
vzdálené. Stipoklasy, Hranice, Chotoměřice, vesnice
3/, hodiny od farního chrámu vzdálené. Černíny,
ves hodinuod farního kostela vzdálená.

Skoly. Skola ve Zbraslavicích jest dosti
obratným učitelem opatřena, avšak není tak četně,
jak by si bylo přáti, navštěvována.

Obyvatelstvo. Zbraslavice 430 katolíků; Ra
pošov, Kateřinky, Utěšenovice, Hetlín, Radvančice,
Skalice, Oumontn 330 katolíků; Stipoklasy, Hra
nice, Chotoměřice 312 katolíků; Cerníky 142 ka
tolíků, 8 protestantů. Dohromady 1214 katolíků,
R protestantů.

(30.) Mladé Bříště. Panství Želiv. Kněží.
Farář Vít Scharinger, premonstrát želivský, náleží
k husnickému, vtáborském kraji nacházejícímu se
vikariátu.

Přifařené osady. Mladé Biště, farní ves, kde
na všecky neděle u svátky řádné bohoslužby se
konají. Hojkov, vesnice */, hodiny od farního chrámu.
Staré Bříště, Komorovice, Záhoří, Rybník vesnice
%, hodiny od fary. Vlěf Hory, Vystrkov, Kletečná,
Mysletín, Vomšovice, vesnice */, hodiny od fary,
Milotice, ves hodinu od fary.

Školy. Škola ve Mladém Běříšti jest dosti
dobrého zřízení; avšak tito chudí horalé posílají své
dítky, jichž k domácím pracem potřebují, jenom
velmi zřídka do školy.

Obyvatelstvo. Mladé Bříště 92 katolíků; Hoj
kov 45 katolíků, 7 protestantů; Staré BMště, Ko
morovice, Záhoří, Rybník 356 katolíků, 1 protestant;
Vlčí Hory, Vystrkov, Kletečná, Mysletím, Vomšo

vice D48 katolíků, 10 protestantů; Milotice 62 ka
tolíků, Dohromady 1303 katolíků, 18 protestantů.

Poznámky. Tato farnost jest proto zde poznamenané,
poněvadž se nachází v arcibiskupské postupní listině a
ještě k čáslavskému kraji přináleží.

Soutický vikariát.

1. (31.) Jiřice. Panství Želiv. Kněz. Admi
nistrator fary P. Hyacinthus Melleček, želivský pre
monstrát, nemluví mnoho, myslí snad více, ná po
věst dobrého, snašelivého muže. Doklad toho, že
někteří protestantští osadníci »zahrádecké farnosti«,
kteří dle nejvyššího předpisu šestinedělní cvičení
v katolických zásadách u svého duchovního správce
měli podstoupiti, vyprosili si za svého učitele tohoto
premonstrátského kněze. Nevyskytly se zde stížnosti
žádné.

Přifařené vesnice. Jiřice, farní osada, kde na
všechny neděle a svátky řádná bohoslužba se koná.
Hněvkovice. ves '/„ hod. od farního kostela. Petko
vice, ves %/, hodiny od farního kostela, Lhotice,
Lhotka, Vitice, vesnice 1"/, hod. od farního kostela
vzdálené.

Komendatní a filiální kostely. Ve [holici
jest filiální kostel, v němž premonstrát ze Zeliva
pro ty posledně jmenované tři vesnice každou ne
děli a svátek mši, každou třetí neděli však také
řádné kázání koná.

Skoly. Jiřická škola jest prostřední, jest však
málo navštěvována.

Obyvatelstvo. Jiřice 411 katolíků, Hněvkovice
227 katolíků, Petrovice 183 katolíků, Lhotice,
Lhotka a Vitice 313 katolíků, dohromady 1134

katolíků. ,
2. (32). Senožaty. Panství Želiv. Kněží.

Administrator fary P. Ludolf Gregoriades, premon
strát želivský, pro svou učenost, pro svou pravou
náboženskou povahu, kterýž všude jemnost, lásku
a ohebnou učelivost prozrazuje, zasluhoval by státi
na místě, kde by ještě od více lidí byl viděn, Zatím
spravuje to, co mu Prozřetelnost vykázala, dle
úmyslů církve a vlasti. Ve svém farním obvodu
drží pořadek a zbožnost a odevzdanost do vůle
Boží, křesťanské to ctnosti, jež se v této chudé
končině obyvateli nanejvýš potřebnými býti zdají.

Přifařené obce. Senožaty, městys s farním
chrámem, v němž každou neděli a svátek řádné
bohoslužby se konají. Otavožaty, Tukleky, Nečice,
vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Cihovice,
vesnice */, hodiny od farního chrámu. —

Skoly. Senožaťská Skola, jako všechny školy
na panství želivském, k lepším v tomto kraji.

Obyvatelstvo. Senožaty 545 katolíků; Otavo
žaty, Tukleky, Nečice 466 katolíků; Cihovice 124
katolíků. Dohromady 1135 katolíků.

3. (33.) Vojislavice. Panství Želiv, Kněší.
Administrator fary P. Tomáš Mayer, želivský pre
monstrát, jest starý, kulatý muž, jak z rukou pří
rody vyšel. Ve svém jednání užívá způsobu řeči a
obyčejů svého farního lidu a tím se líbí. Jest
mravný a má dobrou vůli svým farníkům sloužiti
a býti užitečným a chová se ke spokojenosti svých
představených i svých osadníků.

Takovým též jest jehn řádový bratr, kterýž
se s ním o pastýřskou námahu dělí, umravněný,
tichý, ve své službě pilný muž.

Přifařené osady. Vojislavice, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Hojamovice, Koberovice, ves
nice '/, hodiny od farního chrámu. Lísky, Hrozně
fice a Lohentce, vesnice */, hodiny od farního chrámu
odlehlé. Miletín, Hořice, vesnice hodinu od farního
chrámu. Holušice, Speřice, vesnice 1'/, hodiny od
farního chrámu.

Skoly. Vojislavická škola jest, jaka všecky
školy želivského panství, v nejlepším stavu, jelikož
tamní opat jest jedním z největších přátel školy
tohoto kraje.

Obyvatelstvo. Vojislavice 167 katolíků; Hoja
novice, Koberovice 224 katolíků; Lísky, Hroznělice
a Lohenice 205 katolíků; Miletín, Hořice 209
katolíků; Holušíce, Speřice 178 katolíku. Dohro
mady 1043 katolíků.

4, (34). Královice Dolní. Panství Marti
nice (Nové). Kněží. Děkan Jan Arldt jest v zásadě
dobrosrdečný a ochotný muž, jehož stále se vy
skytutící dotěrnost takřka unavuje; vážen však není
a při osvěcování svěřeného mu lidu nedokáže žád
ných epoch. Předstíraje, že svá farní práva chrání,
s velikou přísností své dávky požaduje, tak že ode
všech svých farníků milován není. Ti dobří lidé
jenom mimochodem přednesli některé takové stíž
nosti, k nímž vždycky přičiňovali: »My však přes
to nechceme na svého duchovního správce žalovati,
poněvadž nám předce často také některé služby

prokazuje, když se v nouzi nacházíme, a jinak jest
vubec dobré muž, 8 nímž se ještě vždycky dá
vyjíti«.

Jeho kaplan František Nebovidský jest na
dějn“, láskyhodný kněz, kterýž plným právem
duvěry všech farníků požívá.

Přifařené osady. Královice Dolní, městečko
8 farním chrámem, v němž se na všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby konají. Horní Královice,
Příseka, Střítež, Brzotice n Bezděkov, vesnice %,
hodiny od fary vzdálené. Lipčice. Zahrůdčire, ves
nice '/, hodiny od farního chrámu. Loket, vesnice
3/, hodiny od farního chrámu. /hotice a Tomice,
vesnice hodinu od fary. Borovako, vesnice přes hodinu
od fary. Bernartice, vesnice 1" hodiny od fary.
avšak jenom / hodiny od. Borovsku vzdálená.
Všebořice, vesnice */, hodiny od (hry. Radíkovire,
Cejtice, vesnice hodinu od farního chrámu. Oušover,
Milošovice, Hrádek, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu vzdálené,

Kommendatní a filiální kostely. Borovsko má
veřejnou kapli, v níž se devětkráte ročně řádné
bohoslužby konají. Všeboříce mají veřejnou kapli,
v níž se však jenom osimkráte ročně řádné boho
služby odbývají.

Skoly. V Dolních Kráťovicích jest Skola blízká
sesutí, málo navštěvována a velice prostředním
učitelem opatřena.

Obyvatelstvo. Královice Dolní 30% katolíků;
Horní Královice, Příseka, Střítež, Brzotice a Bez
děkov 511 katolíků: Iipčice, Zahráděice 123 ka
tolíků; Loket 86 katolíků; Lhotice a Tomice 284
katolíků; Borovsko 124 katolíků; Bernartice 210
katolíků; Všebořice OS kutolíku; Radikovice. Cejtice
84 katolíků; Oušovec, Milošovice a Hrádek 125
katolíků. Dohromady 1954 katolíků.

Poznámky. Hospodářský úřad podal biskupovi notu,
v níž o přídavek na domácího kaplana v Dolních Králo
vicích žádá předně“ že jest osada velice četná, za druhé
předstírá. že děkan nemůže ze svého hubeného obročí
kaplana vyživiti. Biskup má za to, že zde důvoda k této
prosbě nestává. poněvadž předně: děkanovy farní důrhody
většinu ze zdejších obročí převýšnjí, a za druhé poněvadž.
pakli ve Všebořicích, jak se ve přiložené tabele navrhuje,
bude zřízen lokální kaplan. také nejvzdálenější odlehlé
obyvatelstvo odpadne.
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kání našich dějin od dra. J. Kosiny. Seš. 31. a 32,
po 25 h.

Družstvo Máj v Praze. Mij, belletristický
týdenník. Seš. 37.—40. Roč. předplatné 1160 K. —
Naše klenoty. Význačná díla českého písemnictví. Sv.
I. Básně Rudolfa Mayera. Za 80h. — Divadelní kni
bovna Máje. Fořádá JUDr. Jos. Štolba: Konec.
Drama o 1jednání, NapwalJ. Jekler. — V ochraně Na

leona I. Žert v 1 jednání. Napsal L. Stroupežnický.
na 1K. —Operetní texty Máje. Pořádá dr, Jan Bo

recký. Vij. Fantastická pohádka o jednom dějství
a předehroa. Napesl Fr. Khol. Hudba složil Karel
Moor. Za 50 h.

Družstvo Vlast ©Praze. Vlast. Časopis
pro poučení a zábava. Řídí Tom. Škrdle. Roční
předpl. 10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný záj
můra křeať. školství. Redaktor dr. R. Horský. Roční

ředpl. 6 K. — Hasitstvf ve světle pravdy. Vydává
Físková liga v Praze. Vychází čtyřikrát do roka za
předpl. 1 K.Redaktor dr. R. Horský. Ročník I., čís. [
Význam M. J. Husi. Uvaduje K. Střela. Cena 26 b,

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vódé a
politice, redakcí Vácelava Vlčka, sv. VIL| Předplatné
na rok 14 K40h. Administrace na Král. Vinobradech,



Ceskoslovanská Vzájemnost. Časopisvě
novaný českoslovanské vzájemnosti. Vydává Česko
slovenské dražstvo. Řídí K. Kučera. Vychází jednou
za dva měsíce v Olomouci sa 8 K ročně. Roč. „č.3

České menšiny na Podkrašnohorsku.Vydáno
společnvu prací menšinových pracovníků, nákladem

árod. Jednoty Severočeské. Cena poštou 60 hal,
Pius hrabě d'Avernas, věrný 'n

av. Aloisa. Podává Fr.Janovský. Cen s O NARGustava Francla v Praze. :

Kostel ov. Bartoloměje vLuži. Příspěvek
kuS ažovancíV nt onakýchpamátekna Čes. venkově. Napsa „V i
K venkově.ps Jeníčekv Čáslavi.

Lidová čítárna
Fr. Malý.

Letní sídlje na pomezí národnostním v území

zerod. „Jednoty Severočeské. Nákl. N. Jednoty Sever.36 bh.

Causeries francaises, Besedníkfrancouzský

zábavný ipoočný. Na prospěch škol i samouků řídía vydává J. Kubín, prof. v Jičíně. Vychází 10krát
ročně. Čís. za 20 hal.

Mothod. výklad nov. katechismu. Složil
ThC. M. Lhotský. Část ITI. O lásce a přikázáních.
Seš. 34.—36. na 36 hal.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci,
Názorná květena zemí koruny české. Sepsal Fr. Po
lívka. Díla I. seš. 3.—6. Obsahují slovník temino
logický a věcný. Sešit za 60 hal. — Kazatel. Homi
letický čtvrtletník. Řídí dr. Is. Tb. Zahradník a dr.
Rob. Nenechl. Roč. X., čís. 8. Roč. předplatné 7 K.

Poklad věřících. Lidovýlist k aotění Nej.
Svátosti olt. Řídí V. Roudnický. Roč. V., seš. 4. a 5,
Předpl. na rok 1 K 20 hal. Nákladem spolku „kněží
adoratů“. Expedice v knihtiskárně V. Kotrby v Praze.

Česká žena. Časopis křesť.-sociálníchžen a
dívek. Roč. V., čís. 17. a 18. Nakladatel dr. J. Burian.
Redakt. M. Hasmanová. Roč. předpl. 2 K. Administrace
v Praze 90-VIL.

Zpráva o činnosti pořadatelstva lidových před
nášek v Příbrami v letech 1900—1903.

Politické strany u nás. Knihovny„Osvěty
lidu“ av. I. Napsal Al. Hajn. Cena 1 K.

král. města Plzně. Napsal

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NEOKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 34 K, pluvlálů, datlmatik, korouhví,
praporů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracovanékalichy, cíboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventoře výhodného ná
kupu £ doby paříáské výstavy a všelikých novotin v cenách
snačně sníženo bylo, doporučají se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnohe tisíc
odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k vyběru franko.
Adresování všdy doslovné se vyprošnje.

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

ve všech obchodech
8 dýmkami

vRakousko- Uhersku.
APS

dýmek

A, Patrná a Syn
-. wJaroměři.- 

ZÁKONNĚ
CHRÁNĚNO,

PATRIA
Založeno 1942.

Pa$ Cennikyzdarma a franko. "Já

Sklad u Army Karel Skrovný v HradcioKrálové — Václav Vodička v Chrudimi a
F. L. Prokop v Chrudimi.

Nekupujte

plana a planina,
dokud se nepřesvědčíte o znamenité
jakosti a úžasně levných cenách ve

vlastním zájmu u

Marie Benešové
v Praze, Celetná ul., č. 12. I. p.

Založeno r. 1860. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
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. ravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Se tedy k xa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviátů,
nádobek na av. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce.

MOAK g


Železný nábytek.

Vzorné zařízené

slatinné lázně VELIGHOVKY
u Jaroměře v Čechách.

Osvědčené proti rheumatlemu, dně,
lechlae, dále pro chudokrevné, skre

phulosu, nemoci ženské atd.
Léčení studenou vodou. - Elektrické

==
lázně dle prof. Gartnera.

BB“ Překvapujícíúčinky léčivé. "B

Půvabná lesustá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. W. Maxa = Prahy.

Pošta a telegrafní stanice v budově lázeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čtyřikrát denně.

Výtečná restaurace v regii. — Ceny mírné!

Obžírné prospekty zasílá správa lázní zdarma.

== Dvakrát týdněkoncert. =

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko:
dílného. Iněnéhn, vlněného, bavlněnéko a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
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.

ZPXPXPXHXIPXPXPXHX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

MX umělecký závod X

dos. Aieslicia
o Hradci Hrálové

provádí veškeré práce v oboru ntarby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen,

x" = «
a,
S rč « -> E5Pča= = ©S"© =©A = E a ©E

bornoa Jokonalo+tí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlaconí a polychromování, vše solidně
a levně při výbodaých platebních podmínkách.

PXXPXHXPKPXÉ

Přečetná pochvalná nznání po ruce. Roz
počty, cesty atd ochotná a bezplatná

Závod vro kostelní práce a výrobu rámců -4
založen r 1 91. +

XEXBPKREPXEX PXEKPXEX——
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.
nabízí ve velkém výběru:

né kapesní hodinky všech
ně a soustav.Pondlové hodiny

v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
va požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843

KHXAMD

PpX+X+

+

ojnému, lichotivému
raby i z kraje.

Václav Vacek, majitel.
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Jen pokrokověa snášelivě!
(3) Pořád nás katolíky notí „pokrokoví“

lidé, sbychom Ss nimi drželi krok, abychom
přeformovali svou víru dle moderních poža
davků. Ale my přece jen si raději necháme
líbili název zpátečníků, než bychom své vé
roučné články stále jinak měnili. Naaka Kri
stova není beztvárným olovem, z něhož by se
dalo každou chvíli uliti něcojiného. Jak bychom
ji začali jednou opravovati, budeme viniti ze
Jži ty předchůdce, kteří učili jinak a autoritou
slova Božího otřeseme zcela, jako to už dávno
učinili protestanté. Ti už dbali a dbají neu
stálých „oprav“ daleko víc než my, jen aby
se nad vodou udrželi. Jsou však jejich diplo
matické kompromisy věroučné čestné?

Když vládl v Auglii Jindřich VIII., měla
mu církev dovolit zapuzení pravé manželky a
vový sňatek. Ale Řím byl tak „zpátečnický“,
že raději strpěl odpadnutíkrálei e královstvím,
než by byl takovou věc povolil. Za to Luther
byl Šikovnější a pokrokovější. Ačkoli četl
v Písmě, že lépe jest duufati v Hospodina než
v knížata, přece jednomu knížeti dovolil žíti
docela v dvojženství, jen aby jeho pomoc ne
ztratil a aby ukázal, že duchu „pokroka“ ro
zumí. Taková blahovolnost ovšem se sduchem
evangelia naprosto nesrovnává, ale — něco za
něco; za takovou ústupnost dovedl býti kníže
Lutherov) také úsložný. Když chtěli míti ně
mečtí sedláci svobodu, poznal Luther, že se
taková vte s pokrokem nesrovnává a proto
přikazoval, aby velmoži beze všeho vzbouřené
sedláky věšeli a pobijeli. Získal tuk aspoň
přízeň mocných tohuto světa, a ta platila
tenkrát daleko víc než za vynějšího času.

Před fraucouzskou revolucí měla církev
souhlasit s nápady sobeckého a nemravného
Rousseaua a Voltuira. Ale ona zůstala j nyní
zpátečnickou; za to krutý evangelický panovník
proský byl s Voltnirem jedna ruka. Porozuměl
zkratka moderním ideím, třeba že tyto proti
samému Písmu, proti Božství Ježíšova čelily.
A pastoři' se proto na svého panovníka ne
horáili.

Když začal svou vládu bezohleduý a ne
smyslný darvinismus Bůichnerův,měla se církev
rycule přizpůsobit pokroka a zavrhnouti z učení
svého všecko nadpřirozené. Jak by ji synové
tohoto světa za to chválili! Ale ona nastavila
hrdiusky prsa svá proti neznabožskémapřívalu
a nedala be strhnouti časovým proudem. Teď
jest ovšem celá „věda“ Bůchnerova na hlavu
poražena novým bádáním. Ale na místo dar
vinisina počíná se njímati a šířiti velice nová
časová nauka, která napadá církevní nauku
zrovua opačným způsobem; po Bůchnerovu
materialismu totiž počíná svou vládu až příliš
veliký idealismus ppiritistické pověry. Páni
evangelíci vyčkávají za tím, až co z toho bude
a bude-li to vtát za šikovný kompromis; „Čas“
ve feuilletonní části počal činiti nesmělé ná
mluvy.

Když protikřesťanský „Úbermensch“ Ni
teche prorazil se svými bludy až k nám, slyšel
jsem od jednoho rozpáleného mladíčka: „Pokud
církev neproblásí tohoto filosofa za svatého,
nemůže 8 ní jíti žádný moderní člověk.“ Jak
pak taky Tolstého prohlásit za svatého a ne
omylného? On sic ačí jinak než Nitsche, ale
bylo by to dle ducha času.

A sama církev protestantská v Německu
má za sebou vzhledem k své nauce již velice
pestrou minalost. Od doby Lutherovy až do
času nynějšího pořád podléhá protestantské
„evangelium“ různým zvráceným časovým
prondům. Mluvilo se u protestantů nejdřív
mnoho o výhradní autoritě Písma. Luther
ovšem uznával za výhradní autoritu vlastně
svůj vlastní jastament a jakkoli stále Písmo
doporučoval, učil v mnohém proti jasným zá
sadám Písma. A když zpozoroval,že v epištole
sv. Jakuba se chválí jen víra oplodněná do
brými skutky, zavrbl ji bez rozpaků. Jak by
také mohl jinak zvítěziti se svým náhledem,
že víra 1 bez dobrých skotků spasí? Zkrátka

——

protestantské rozamování se povýšilo nejprve
nad církevní ačení a pak i nad Písmo. A
církev měla honem Lotherovi přikývoouti, že
dobrých skutků k spáse netřeba, poněvadž tak
žádal duch pokroku. Ona však takovou nauku
zcela dobře zamitla; vždyť by se takovému
„pokrokovému názoru“ každý nyní smál.

V kolébce protestanství, v samém Ně
mecku, počalo bujeti símě racionalismu, které
převracelo na ruby hlavní zásady křesťanství;
racionalismus popíral i Božství Ježíšovo. Páni
pastoři spráskli s počátku roce, ale pak 8e
honem utekli k diplomatické snášelivosti, aby
se jim nedostalo názvu zpátečníků, Předstoupili
před psací stolky nevěrců a řekli: „Vždyť my
jsme vždycky byli pro pokrok; chceme se
snmi přičiniti, aby v příčině náboženství vy
nikla plná pravda. Rádi všelicos ve své nauce
pozměníme znovu, jen když nás nebudete mít
za zpátečníky.“ A mozky popletené Straussem a
soudruhy počaly „čistiti“ dále. A kde se jejich
„očistné práci“ stavěla některá kniha Písma
na odpor, hleděli dokázati, že ta kniha do
Písma nepatří,že jest podvrženinou“. Evangeliun
sv. Matouše dostalo peprnou lekci. A někteří
pastoři docela se spřátelili i s tím náhledem,
že Ježíš ani nebyl Bůh, ač to Písmo na mno
hých místech zřetelně dosvědčaje. Co pak na
tom záleží, jestliže se všema z Písma. věřiti
nebade | Jen tak dále ; pomalu se může z Písma
zavrhnouti všecko, rozumování se úplně vy
maní z vlivu evangelia; zásady pravdy, po
slední náš cíl, prostředky potřebné k dokonalé
blaženosti budou se zase hledati jen na zá
kladě lidského rozumu, a my budeme státi
zrovna v těch mlhách, v nichž tápali i nej
bystřejší pobanští filosofové před Kristem. Ale

testanté budou přijati za legitimní děti po
kroku |

U nás evangelíci se honem chytali znlado
českých racionalistů, kteří házeli vtipy i na
základní pravdy Kristova učení vůbec. Pastoři
se mohli při volbách aběhat z lásky k mlado
českým přátelům. To bylo do té doby, pokud
platila mladočeská strana za pokrokovou. Teď
šlape liberálům na Šíj strana socialistická a
realistická; Mladočeši už vejsou v kursu. Co
tedy nyni? Potřebí obrátit plášť po větru;
ale jak to narafičit, aby se obrat nezdál příliš
náhlý? Vždyť na př. společnost sociální de
mokracie jest vystavěna na základech čistě
materialistických, každé náboženství se ji zdá
zbytečn.m. Co by řekly ovečky, kdyby viděly,
že se jejich vůdcové otevřeně spojají s židy a
socialisty?

Tedy zatím aspoň ponecháno socialistům
volné pole v jejich řádění proti křesťanským
zásadám vůbec, židé se nechají zcela na po
koji, i kdyby germanisovali naši vlast sebe
víc; a když se při tom bude hodně spílat ka
tolické církvi, pak snad i nejpokrokovější so
cialisté nebudou nevděční, poznají duše spříz
něné a nebadou ve svém boji proti Římu zby
tečně dráždit poddané spojence. A socialisté
skutečně dobře porozuměli jemnému pokynu.
Jaká vzácná shoda panuje nyní u lidí zásad
tak různých! Nejlíp se jeví krásné utažení to
boto přívětivého trojspolku v „Čase“, kdež jsou
chváleny a soustavně hájeny všecky tři strany.
Filiálky jsoa v Pardobících a v Ranné.

Jedním z hlavních spolupracovníků jest
pokřtěný popěrač Božství Ježíšova, který

8porna zaznamenává, že nepotřeboval jistýpoblicista „pána boha“. Jiný z hlavních sloupů
„Časa“ přestoupil před několika lety k církvi
evangelické, ale do kostela svého nového vy
znání nechodí. Židovští dopisovatelé doplňují,
co tomuto listu na rozumu schází. Největší
respekt musí tento list ovšem míti před soci=
alisty; nazývá se totiž orgánem „strany lidové“,
ale ten jeho vlastní „lid“ do opravdy neexis
taje, leč bychom židovské velkokapitalisty
chtěli „lidem“ zváti; proto pokládá z nedo
statku vlastního mužstva za svůj lid socialisty,
od nichž si musí dát líbiti všecko. Jest zají
mavo zvěděti, jak by se tyto tři „pokrokové“
společnosti o národ podělily, až by katolictví

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

' —
Ročník IX.

na dobro z Čech vymýtily. Že by připadl ži
dům lví podíl,-o tom nemůže pochybovat
nikdo, kdvu ví, co platí v moderním světě
židovský kapitalista.

A tak se zbankrotělé, stokrát přeformo
vané protestantství drží dosud nad vodou jen
tím, že šikovně padnáší vlečku každému no
vému proudu, že každou chvíli podporuje něco
jiného; jinak by dědictví Lutherovo dávno
spalo v hrobě. My katolíci ovšem tak širokéa
„snášelivé“ svědomí nemáme; jsme pevně pře
svědčeni, že nauka Kristova jest jeu jedna, že
se měnit nemůže, nechceme činiti věčné pravdy
hracím míčem, jímž se hází vždy na jinou
stranu; proto trpíme ode všech, ale vědouce,
že jediný Bůh jest hlavní opora naše, jistě i
bez věroučných kompromisů svou existenci
zachováme.Snášelivosta „snášelivost“je rozdíl.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 2. července.

(Povášlivost všeobecnésituace v Erropě. — Slaro
katolická církev a opuštěný kostel sv. Václava
v Prase. — K olázce zřícení české university na

Moravě.)

Choulostivost a citelnou již nedůtklivost
nynější doby nelze ani dosti vážuě akcentovati,
aby upozornění to nevypadalo jako poplašné vo
lání. Poměry evropské zatíženy jsou za pří
tomné doby takovou ř.dou těžkých a nosuad
ných otázek, že vzduch nad Evropou naplněn
jest úzkostí a horkem dechu milionů, kteří
jsou otázkami těmi dušeni.

V nejpřednější popředí vystoupila nyní
dynastická otázka ve království srbském, již
slaší bráti za upravenou na ten Čas pouze
formálně, neboť do faktického jejiho urovnání
jest nepochybně ještě daleko. Po celý rok ro
zechvívají celou Evropu ve Francii bésnicí ná
silnosti, pácbaná pod heslem svobody na ka
tolické církví, kteréž nejsou o docela nic
imeuší a jinačí, uež-li XX. století nedůstojné
tropení v Makedonii. Ve Francii jsou jinačí
lidé a proto jejich vášně jeví se jinakým způ
soberu, než-li jakým vystupují v polodivé
Makedonii. Obě tyto otazky volají po svém
rozřešení, jež se asi bez zakročení opakovaček
neprovede. Diktát branné moci ve Francii i
v Makedonii nezbytně musí žádoací pořádek
zavósti, jenom že se to stane na každém místě
jinou formou.

V Rusku řešena jest palčivá otázka ži
dovská, což svým časem na poměry ostatní
Evropy bez svých důsledků nezůstane, třebas
že zatím o celé té věci jeduak ruské vládní
orgány a za druhé šmokovský tisk evropský
podstatné a podrobné zprávy nejširší evropské
obecnosti z pochopitelných důvodů nepodaly.

V Německa pak jsou na denním pořádka
otázky dvě. Jedna ve formě odporu proti mi
litarismu, již representuje strana jdoncí pod
heslem socialismu a drubou německou otázkou
jest otázka polská, kterouž měla býtí pozor
nost Německa odvrácena od otázky první, což
se však nepovedlo, zejména když se německá
branná moc z Jižní Ameriky, kde loni po na
mlsání se v Číně zakročila, vrátila s takovými
úspěchy, že dokonce i chlubivost německého
tisku nad nimi oněměla a raději o nich mlčí.

Ve Španělich ani v Italii nejsou poměry
nijak vyjasněné; Auglie předstírá své velio
censké postavení tím, že nechává v osadách
zámořských poměry vyvíjeti se proti svému
přání a spokojuje se úpravou — jazykové
otázky na ostrově Maltě, aby alespoň někde
obrovskou svou moc projevila. Vypadá to, jako
když si velkostatkář hraje s květináčem.

V soustátí habsburském pak nachází se
na denním pořádku urovnání otázek tří a sice
otázky české, otázky, chorvátské a otázky
uherské, kterážto poslední rozpadá se opět
v řadu otázek, jako jsou rumunská, slovenská
a srbská. Mimo to pak provádí zde pan Schó
nerer ve spojení 8 protestantskými pastory



z Německa agitace pod heslem „los von Rom“,
jež ani slova dalšího výkladu nepotřebojí. Ko
nečně v Haliči probouzí se otázka ruská, když
o hnutí mezi Ladíny v jižním Tyrolsku ne
mlavíme a o terstekých poměrech se nezmiňu
jeme, přičítajíce vopudy jejich v nevyjasněné
poměry vlašské.

Když pak o všech těchto záležitostech
vážně a klidně uvažajeme, když vzpomeneme,
čeho se o různých těch otázkách v novinách
denně dočítáme, což ovšem není ani polovice
toho, co skutečně se v jejich průběhu déje,
musíme nezbytně doznati, že žijeme v době

nanejvýš povážlivé, neklidné, důležité a chouostivé.

Vědomí to jest třeba míti každému stále
na paměti, neboť když se na tolika stranách
seje vítr, potom není více v moci lidské, aby
zde nebo onde nedošlo k bouřce, jejíž velikost
a krutost ovšem že prozíravost, moudrost, sbo
vívavost a bohabojnost rozhodných a povola:
ných k tomu činitelů může značně omeziti,
seslabiti, regulovati, k čemuž jim sluší ze všech
stran přáti největšího zdara, aby se Evropa,
nejosvícenější prý díl světa, nestávala semo
ništěm útrap, soužení a nejistoty svého pokro
čilébo obyvatelstva.

x *
*

Po více nežli tři leta, když se v Praze
ve příčině té ponejvíce pěkně mlčelo a mlčí,
věnujeme zde na těchto mistech pilnou pozor
nost rozvoji starokatolické církve, již zde
bývalý katolický kněz Iška v život uvedl. Když
u nás někdo se stane nevěrným své národnosti,
když pro neplnění svých povinností přestane
býti úředníkem v berním úřadě, v bance, nebo
v záložně, když pro nedůstojnické jednání
přestane býti důstojníkem, oproti každé takové
osobě zavládá v naší společnosti jistá upjutost
a nedůvěra; jenom katolický kněz, který svou
víru zavrhl a který ve dvacátém čtvrtém roku
věku svého za plné svobody a mužného rozumu
složené své sliby zraší, těší se důvěře dále a
dokonce i vážnosti. Nikomu za dnešních
společenských a občanských řádů nelze v jeho
smýšlení brániti a proto nelze nám podle
zákonů zazlívati, že zrušení kněžské přísahy
nepokládáme za čin, před jehož hrdinou musili
bychom uctivě smekati.

Proto sledovali jsme konání bývalého
katolického kněze pana Išky s oprávněnou
zvědavostí a často jsme se zde o něm rozepsali.
Pan lška nyní Prahu opustil, ale společnost
jeho přátel, jež se ve starokatolickon církev
ustavila, trvá zde dále hledajíc, aby se o ní
mlavilo a aby se uplatnila. Co bylo a co
nebylo se strany povolaných k tomu osobností
učiněno, aby ty které neprozíravé osoby byly
před působením společnosti té chráněny, jest
obecně známo, ale dnes toho pomíjíme. Nechá
váme platiti jejich heslo, že mají nejradši
svatý pokoj, ať si dělá, co kdo chce.

FEUILLETON..
Móda.

IV.
Píše J. S- a.

Dovol mi, rozmarná paní módo, aspoň ještě
jednou audienci, abych dodatkem ještě některé
závažné obžaloby pronesl; jest to nutné, Škodíš,
má drahá, mladé generaci až příliš na zdraví.
Místo kysela nebo jiné polévky doporučuješ nyní
k snídani mdlý odvar cikories přísadou jedovatých
zrnek kávových, nebo pobízíš, aby se ráno mc
derní švihák »posílila jen koňakem a dýmem pa
pírové cigarety. Rekni sama, je-li taková moderní
snídaně užitečná. Hunové měli kuchařkou knihu
z:ela jednoduchou; nechávali syrové maso skřeh
nouti pod sedlem a pak takovou konservu beze
vší další úpravy pojídali. Bylo to ovšem až moc
jednoduché; ale skoro to bylo lepší, než taková
vsnídaně«, jakou teď móda předpisuje. Aspoň při
tom oni divocí synové Martovi byli tolik zdraví,
že před gymnastikou jejich tubých peží měla celá
Evropa veliký respekt.

Pan manžel si chce koupiti pěkného chun
delatéhu pejska nebo »křepeláka«, aby spoň na
procházce trochu radosti s malým tvorem užil,
když už v moderní domácnosti jí má tak málo.
Ale panička úzkostlivě muže poučuje: »Teď takoví
psi »nejdou«; musíš si koupit nějakého moder
nějšího«.

»Aha, už víme, přisvědčuje mužíček, stákos
vého vychrtlého šeredu s úzkou, špičatou hubou;
vypadá, jako by ho někdo zlisovala,

»Áno, -ano, takového; teď právě takoví psi
»jdou« v nejlepších domácnosteche,

V Pařížské výstavě psů obdržel letos první
cenu přeobyzdný buldog; jeho fotografie putovala
psk do sportovních časopisů všech jazykův evrop=
ských; lo všecko jistě proto, že si šerednějšího
Pra nedovedl nikdo představit. Ó, tihle buldoci
nyní všude stoupají v kursu, zvláště jsou-li hodně
dorážliví a neurvalí! Inu — móda,

Také v zemi velikého duševního pokroku se

Tato starokatolické církev, mající oralsvou modlitebnu, již nazývá „betlemskou kaplí“,
ve avatojindřišské farnosti v Jerasalemské
ulici v domě nakladatelů pánů bratří Šimáčků,
zažádala si v poslední době u městské rady
král. hlav. města Prahy, aby jí byl k vykonávání
bohoslužeb postoupen z býval“ trestnice svato
václaveké zbylý, jako smutná polozřícenina
vedle paláce českoslovanské obchodní akademie
stojící starožitný kostelík sv. Václava.

Kostel ten ve svém nynějším stava na
stávající v Praze poměry žaluje již dvanácte
let. Na restauraci jeho nikdo peněz uemá,
nikdo potřebný na to kapitál nésti nechce,
povinnost k tomu svaluje jeden- na drahého a
když někdo navrhne, aby kostelík ten za
takovýchto poměrů byl raději zoourán, aby
pczemky jeho prodány na stavební místa a
stržené penize aby věnovány byly na stavba
jinde v Praze potřebného nového kostela, tu
ibned se celá veřejnost rozbouří o barbarství,
jako by bylo něčím jiným ponechání epustlého
chrámu, v němž již i zloději přenocovali,
u prostřed král. hl. města Prahy.

O potřebě restaurace tohoto kostela a
o potřebě postavení na Karlově mostě již
13 let scházejících soch psali jsme na tomto
místé nejméně desetkráte. V Praze od doby,
kdy spanilomyslný a šlechetný monsignore
Jaenig prohlásil, že na oprava kostelíka toho
věnuje svou vilu v ceně 40.000 K, přestalo se
o bourání jeho mluviti. Ale také více se nic
k jeho restauraci směřujícího neučinilo, což
nepřekvapuje znatele poměrů zdejších, který
si prošel seznam členů Jednoty pro dostavění
metropolitního chrámu sv. Víta a vypsal si,
kteří výteční pánové zestavu ku provedení úkolu
toho nejbližšího v něm scházejí anebo paradují
příspěvkem, který prozrazuje řekněme jejich
hříšnou skoupost,

Proto lze žádost starokatolické církve
pražské, aby jí byl opuštěný a spustlý kostel
sv. Václava propůjčen, vykládati také za satyru
a dobírání si pražských poměrů. V městské
radě král. hl. Prahy moblo to býti sice kon
statováno, že žádost taková byla podána, ale
mělo se přes ni všeobecně přejíti k dennítmu
pořádku. Úmysl, se žadateli o propůjčení
kostelíka toho jednati, zda-li mají na jeho
příslušnou restauraci prostředky, svědčí o ne
znalosti poměrů jejich společnosti, jež měly
býti referentem dříve vyšetřeny, než-li byl akt
ten městské radě k vážnému projednání
odevzdán.

V městské radě totiž jedním jejím členem,
jehož jména zde ochotně neuvádíme proto, aby
jistý pilný čtenář „Obnovy“ v Praze dle svého
tišténého přiznání uemusil „Obnovou“ zlostně
mlátit, byl dán totiž návrh, aby by.a staro
katolická církev dožádána o sdělení. jak a
z jakých prostředků by kostel sv. Václava
upravila. Uspokojující odpověď k tomu nedo
stane městská rada žádnou. proč, to ze kře
sťanského milosrdenství zamlčujeme a tím jest

konal letos zápas mezi muži o první cenu šered
nosti. To tu přece ještě nebylo, aby škaredá tvář
platila za velikou přednost, Sokrates a Voltaire
byli pověstní šeredové; ale obdiv současníků přece
neplatil jejich tvářím, nýbrž duševnímu nadání,
Teď je to jináč; jistě ten, který první cenu dostal,
bude se až do smrti těšiti pro svůj originelní
vzhled vzácné pozornosti všech tamějších slečinek.
A jistě mnoho mužů před zápasem doma bědo
valo, že jsou jen normálně škaredí a že jim ne
byla příroda macechou zcela bezohlednou. A tak
je to už na tom světě; nic není tak šeredného,
aby se to časem působením módy lidem velice
nezalíbilo,

Dříve zvláště o muzikách se vyrovnávaly
osobní spory hned na místě, pokud vřela v žilách
ještě zčerstva rozohněná krev, nutící k citelné
odvětě; že při tom v nastalé mačkanici někdo
»ztratilez nepozornosti ucho nebo jiný capart
svéhotěla,to už jaksipatřilokvěci; takovéztráty
se ani příliš úzkostlivě nekontrolovaly. Ono to
nebylo nikdy nic pěkného, taková zábava rozhodně
málo ušlechťuje. Ale myslíte, že v tom móda
udělala radikální nápravu?

Když modrokrevní a polomodrokrevní švi
báci tázavě na módu pohleděli, řekla jim: +Moji
milí, porvat se, to posud může platit zcela dobře
za ušlechtilý a zábavný sport; jen se to musí stát
způsobem elegantním. Hned na místě někoho
čtvrtit nebo skalpovat neodporučuji. Udělejte to
teprve tehdy, až vás hněv přejde. To není nic
zvláštního, když někdo svému bližnímu nabije
v návalu hněvu; za to jest to v pravdě úchvatná
specialita třebas celého člověka provrtat v elegant
ním souboji tehdy, když už se vám hněv z hlavy
vykouří; tohle sprostý člověk neudělá, ale vy si
tím vždycky obhájíte čest, ať už padnete, nebo
své ssky veskrze propíchnete. Vy se musíte po
rvat hezky podle etiketních pravidel, s usazenou
myslí a pěkně zdvořile, Souboj na huby patří jen
do parlamentu nebo ao putyky.« A když přes
toto rozumování módy z Říma přišel náhled, že
jest taková elegantní pranice také velikým barbar
ství, dupla s: móda vzdorovitě nohou; prý ji

celá věc odbyta, kdežto odepření formálního
jednání poskytlo by pánům za žádostí ton
stojícím vítanou příčina a Játku k reklamě a
k obvyklým u nás tyrádám o náboženské
nesnášelivosti atd.

Tím vracíme se, poněvadš se od nás
v Praze zejména v Žitné nlici dychtivě očekává,
co v této záležitosti řekneme, opětné k žádoucí
s naléhavé restauraci kostela sv. Václava
v Praze, o němž jsme na těchto místech jiš
mnohokráte marně psali. Z několika stran
v Praze se očekávalo, co v záležitosti této
v „Obnově“ sdělíme a proto ochotoě vyhovu
jeme a stav její podrobně líčíme. Konstatovati
musíme, že „Katolické Listy“ pérem svého
chefredaktora vdp. notáře Kopala o kostele sv.
Václava jako my nejméně desetkráte marně
mlavily.

» .
o

Jedním z nejnalébavějších požadavků
českého národa za poslední doby v ohledu
kultarním jest zřízeut, vlastně obnovení uni
versity na Moravě. Ovšem jedná se o reakti
vování university moravské na základě statiu
tiky národnosti obyvatelstva, která vyžadoje
universita českou.

Otázka tato nachází se na denním po
řádku již po fadu let. Kdo jsme klidně a bez
předsudků k jejímu rozřešení pohlíželi, oče
kávali jsme, že ve vyřízuí její mocnou svou
rakou činorodě zasáhne kníže arcibiskop olo
moucký, pod jehož záštitou v Olomouci do
osud bývalá moravská ugiversita v části své

jako bohoslovecká fakulta trvá. Neblahé po
měry a nešťastná nedorozumění posledních let
ve příčině té působily však na Moravě proti
našemu nadání negativně, což ovšam nezna,
mená, že by nemohla v otázce té nastati změna,
která by byla bezpečněajistě nejlepším vyjasně
ním moravských poměrů, jehož jest zajisté zapo
třebí u po němž všichni činitelé bez rozdílu stran
v duchu touží. Kdyby olomoucký ndp. kníže
arcibiskap chtěl své odpůrce a protivníky nej
citelněji pokořiti, z mylných mínění o něm
usvědčiti a nepřátele ve přátele své proměniti,
nelze o tom pochybovati, že by to v krátkosti
dokázal, kdyby se vyřízení reaktivování mo
ravské university vlivy a prostředky svými
v čelo postavil. Něco podobného ovšem po
měrně menšího učinil budějovický biskup
vzácné paměti Jan Valerian Jirsík, když zřídil
v Budějovicích české gymnasium, za Což ne
jenom byl miláčkem lidu, ale umřel také jako
excellence. Tolik jenom mimochodem. Po ně
kolik let se již rok od roku na zřízení mor.v
ské university čeká. V.Praze se letos ;z jara
dokonce mluvilo, že professor pražské uni
versity p. dr. Jaroslav Goll bade povolán do
Vídně do ministerstva osvěty jako zvláštní
referent pro české vysoké školy. Někteří páni
docenti zdejší již také mlavili o možnosti svého
přesídlení na Morava. Avšak po dva měsíce

nikdo nepřesvědčí, že by nestranný rozsudek osoby
třetí tak dovedl obhájit česť, jako ostří meče nebo
kulka z revolveru, A takovým způsobem i moderní
poslanec Wolf už kolikrát před očima svých věr
ných svou »česte znamenité obhájil. Před samým
soubojem často oběma sokům srdce bázlivě tluče;
už zapomněli všelijaké »urážky«; snad by si padli
s radostí do náručí, ale pochroumaná česť nemůže
býti žádným jiným způsobem napravena než —
pranicí podle předpisu. V této věci stojí nyní
móda neúprosné na svém. Za starších časů musil
u nás utrhač uraženého na kolenou odprosit; teď
uděla dle náhledu módy daleko líp, když pohaně
ného ke všemu probodne. Jiná doba — jiný
»Mrave,

Ona ta móda zkrátka převrátila na ruby
všelicos, jen zlořadům nechce zatnout žílu; odívá
jen vášně do lepšího pláště, aby se tím víc líbily,
anebo — vynalezla pro ně lepší slova. Dřív se
peníze propily, teď se prospolkují; dřív se noci
prohýřily, teď se probálují nebo prokoncertují.
V moderním světě jsou sprostými zloději stařého
stylu skoro jen cikáni. A poněvadž sprosté krást
móda »lepším«, slušnějším lidem zapovídá, udělají
tací páni šikovný bankrot nebo si podpálí pojištěný
dům. Tohle vynáší víc, kriminál z toho kouká
málokdy, a tudíž takové obratné umění nevylučuje
umělce z kruhů lepší společnosti. Tak se to dělá
podle módy. Uteče-li někdo s plnou kosou, to už
je méně elegantní, ale přece i při tom takový
chlapík dostane aspoň titul defraudante a jest vy
malován na památku svého neobyčejného činu ve
všech illustrovaných časopisech; dřív se takovým
lidem malovalo na památku něco na zádech.

Vrtošivá móda půše i v literatuře a umění
hotové skandály. Jeko pařížské módistky vymýšlejí
stále originelní šaty, tak chce teď na př. každý
malíř malovati bodné originelně, ať už je to pěkné
nebo není, Nápisy na moderních časopisech a vý
věsních tabulích se teď malují takovým pěkným
písmem, že by to sotva přečetl veleučený luštitel
pradávného babylonského písma na cihly vyrytého.
Kolikrát secesnímu maliři nedá ani mnoho práce
všelijaký moderní obrázek; za to musí o mnoho
delší dobu sám přemýšleti, oo vlastně ta jeho se



veškeré takové a podobnéhovory a kombinace
zde umlikly.

Ačkoliv přání celé české veřejnosti hor
livě touží po zřízení české university na Mo
ravě, předce poměry jsou najednou silnější,
že ani letos k něma nedochází. Pátrali jsme
po příčinách, proč se o reaktivování university
na Moravě dokonce i mlaviti přestalo a tu

* dostalo se nám vysvětlení, jež avádí dvě pří
činy tohoto odklada.

Předně česká politická fepresentace veVídni svou každou chvíli jinakou a stálek ně
jakým vyjednáváním ochotnou politikoa čili
nedůsledností pozbyla intensivní ingerence na
sestavování rozpočtu. Zejména české věci
uškodilo, že proti tinistra Rezkovi, jemuž
přísluší veliká zásluha o zřízení české tech
niky v Brně, bylo intrikováno, což jeho slovo
a vlivy nesesilovalo tak,aby se mohl nejrozhod
něji zřízení české aniversity na Moravě ujmouti.
Mimo to mezi českými poslaaci nastala také
jistá stagnace v požadavku tom proto, že 80
na moravskou universitu chystali za profesory
pánové, kteří jsou v Praze předmětem rozma
nitých stesků a jimž se ze Stanoviska národ
nosti i víry vyčítá řada povážlivých fakt a
vlastností, jež je činí nesympatickými tak, že
panují obavy, aby za jejich vlivů nestula se
celá moravská onivorsita obětí osobních chou
tek a sympatií, jako jest obětí jejich pražská
česká universita v jisté ové části.

To jest vlastně drubou příčinou, proč se
© zřízení moravské university mloviti přestalo.
Bozbodující činitelé v záležitosti té vycítili
totiž tuto českou slabou stránku universitní.
Na velice vysokých místech panuje totiž údiv,
jak je to možno, že ku př. na pražské univer
sitě nemohly býti některé stolice obsazeny
učenci domácími, nebo osobami v každém směru
vyspělými. Mimo tooa pražské universitě klesl
v posledních letech počet posluchačů na fa
kultě medicinské a poměrněina fakultě práv
nické tak, že není dostatek vlastně přebytek
důvodů, proč by posluchači zdejší měli býti
posíláni jinam. Proto dnes o něčem takovém
může jednati jenom fakalta filosofická, která
je přeplněna tak, že pro její absolventy nebude
zase dostatek přiměřenéhozaměstnání a mimo
to sama trpí nedostatkem zdatných, příkladných
učitelských sil.

Zkrátka universitní otázka moravská roz
plizla se najednou takřka před svým uskuteč
něním hlavně na důsledcích neblahých osobních
půtek, jež začaly r. 1886 předstíráním faleš
nosti rukopisů královédvorského a které v po
zdějších letech českou akademickou společnost
roztřískaly ve tříšť umíněných společností, jež
v ohledu vědeckém spočívají ponejvíce jenom
na vzájemném se adorování a jsou v pravdě
a v skutku vlastně neplodnými. To se dnes
postřeblo na místech rozhodujících a dokudku I
cesní umělůstka představuje a jaký nápis má tedy
obrázek nésti.

Vidíš obrázek: »Chata v noci.« Vypadá to
úplně černé jako vnitřní strana komínu. Jen
v prostřed malý žlutý bod; pátráš marně po nějakém
aspoň šerém, málo znatelném obrysu chalupy.
Musíš si zkrátka pomyslit, že ten žlatý bod před
stavuje osvětlené okno, ač ani to okno do opravdy

"taky nikde vidět není. A tu cbalupu si už kolem
toho okna taky dou yslíš. Nač by maloval moderní
muž tak bloupou věc jako je chalupa! Těch už
bylo namalováno moc, tak že by to nebylo nic
moderního; nejlíp to jen tak bodem nazpačiti.
Jiný obrázek: »Zpěv slavíkůva. Vidíš na plátně
jakési čáry, které snad mají představovat stromy;
ale po slavíku marně tvé oko pátrá, Některá malba
tak pěkně vyhlíží, že by se znamenitě dala za
řadit mezi starodávné neumělé obrázky, jaké
wzdobívaly« dvoukrejcarové písně »pro mládenci
a panny«, vydávané v Litomyšli tiskem J. Augusty.
Ale ony jsou to prý obrazky nejnovější malířské
manýry. Ilustrace staré Hájkovy kroniky jsou proti
tomu pánem, Že by takový nový malíř nikdy ne
svedl rozkošný národní typ dle vzoru Alešova,
k tomu se ovšem nepřizná; řekne raději: »To je

řekonané stanovisko; teď se musí malovat jinak«,
tl jsem jednou, jak moderní umělkyně řekla

rolníkovi: „Ach, Vy máte hospodáři šeredného
hocha, originelné šerednéhol| Jestliže mi ho chcete
přenechat na chvíli za model, nskreslím podle jeho
obličeje andělíčka«. A pak prý móda neblázní!

Tahle moderní secesse zle řádí v básnickém
umění omladiny. Pravý triumf moderní básničky
spočívá v tom, že jí nikdo nerozumí, ani pan
autor, Každá nejhloupější nálada zhýralého člověka,
za niž by se starší básníci styděli, musí nyní na
papír. Nad nejpitoméjší věcí moderní básník lká
a jiné k pláči nutí. Jen když to zní hodně origi
nelně! Pak je moderní potřeštěnec stavěn nad ty
básníky, kteří pěli o nejzajímavějších, v skutku
důležitých a šlechetných jevecha tužbách duše lidské,

Moderní secesse se vtírá neodbytně i do
umění Orfeova. Protože moderní život se vyzna
čuje samými nelibozvuky, musí se tskový tísnivý
pessimismus přenášeti i do toho umění, které má
duši ztrápeného člověkapotěšiti, uvésti v souzvuk,
Než se začne hrát, ladí se nástroje pečlivěji, svě
domitěji než dřív, aby se pak tím ostřeji mohly

to nebude odčiněno, bude česká moravská oni
versita jenom asi stále naším zbožným přáním.
Takového se nám dostalo vysvětlení v této
záležitouti.

Obrana.
Překrucování a špatná legika. Páně

Rašínovo „Slovo“ si mosíme pozvati znovu
na slovíčko. Když napsalo, že po učení cyrillo
methodějském rení u nás katolíků nyní „ani
stopy“(!), žádali jsme jednoduše, aby nám
řeklo, jaký jest rozdíl mezi věroučnými články
cyrillomethodějskými a nynější naukou církevní.
Na jiného jsme se neptali. Ale „Slovo“ místo
odpovědi překrucuje smysl našich slova mluví
o věcech, na které jsme se netázali. Prý sta
novisko „Slova“ ke „klerikálnímu Ššvindla“
společné rady českých katolíků se nám no
zamlouvá. Kde jsme mluvili v dotazn o sjezdu
Velehradském? Abyste pak přece nějaký rozdíl
mezi učením svatých věrozvěstův a nynější
naukou církevní objevili, ukazujete na —Kohna.
Komu chcete takovou naivností mozek poplést?
Nekonali někteří hierarchové v Německu za
sv. Cyrilla a Methoděje podobné věci, jaké se
dru. Kohnovi nyní přičítají? A přece naši
svatí věrozvěstci od římské církve neodpadli,
ač se od Říma mohli luhce odloučiti, poněvadž
činili zcela správně rozdíl mezi učením a
jednáním jednotlivcův. Či přikazovalo a při
kazoje učení katolické takové věci? To byste
musili dokázati ze zásad katolické věro- a
mravouky. Pátrejte v našich učebnicích, zda se
takové věci odporučají, a pak teprv napadejte
naši nauku. Frázi o „protivné jezovitské“
morálce nikoho nepopletete, pokud nedokážete,
že jsme v nějakém protestantském farizejství
nějakou zvláštní methodou odchováváni. Že by
v našich listech byly „nejpustší výlevy zuři
vosti“ proti francouzské vládě, to pravda také
není; říkáme-li však, že svobodomyslná vláda
má býti k církvi aspoň tak svobodomyslnou,
jako k židovským vyssávačům, jest to zcela
správné.

Politický přehled,
Vnitřní politická sicuace se nyní v Rakousko

Uhersku velice přiostřila. Následkem toho císař,
který se chystal na letní pobyt do [šlu, cestu svou
odložil. Kapitulace uberské vlády před obstrukcí
maďarskou působí rakouské vládě velké nesnáze.
Zvýšený počet nováčků nebyl v Uhrách povolen,
ale v Rakousku odvedeno již o 12.351 mužů více
než jindy, Provedení toto však pozbývá platnosti
bez současného schválení v Uhrách. Jedná se—==
vyznačit samé — nesouzvuky. Dřív se psalo
o »bloudění po klávesech= a »plašení zvuků« jen
obrazněvbásních;ale teď ruka moderníhopianisty
opravdu hodně bloudí a plaší netoliko zvuky, ale
i lidi přívalem originelních, řezavých pazvuků.
Myslíš, že v provedení secesní skladby uslyšíš něco
nového, pěkného, auleono to bývá jen znetvoření
některé starší melodie. Aby to bylo hodně moderní,
napíše skladatel komposici v pětičtvrtečním taktu,
vtělí do ní spoustu septol a kvintol, aby to buďto
nikdo nedovedl zahrát anebo aby to nebylo k po
sloucbání. Možná dost, že budeme brzo i tančit
V pětičtvrtečním taktu. Bláznivé by to bylo dost
a proto se móda takové zvláštnosti chopí jisté ráda.

Secesse v hudbě jest ovšem teprve v počát
cích, ale kdo ví, zda to nepůjde dále. Při jednom
koncertu v Klicperově divadle se dávaly skladby
od Fibicha, Nedbala, Suka, Nováka. A jeden mlá
denec opřený nedbale o poboční sloup, odbýval
jednu skladbu za druhou, že už to je všecko
překonané stanovisko, Tak! Ještě to skoro nikdo
neslyšel a už je to staré baraburdí. Kdo ví, jaký
secesní velikánovič v tom mladíku roste, Měl jsem
oči údivem na vrchu, jak jsem ještě zpátečnický,
Prostý lid se ovšem nedává másti a poslouchá
dále se zálibou Dvořáka, Smetanu, Verdiho, Gou
noda. A tak se tou secesní hudbou mnoho nepořídí.

I ten nešťastný pravopis a sloh podlehá
dosud neustále rozmarům módy. Každý rok se
trousí nové objevy, jak se co má psát. Jsisli
v rozpacích, otevři knížky našich předních pravo
pisců a — poznáš, že každý rozumuje jinak. Ať
už ten c. k. pravopis nebude bez chyby, jen když
konečně aspoň v tomto směru se obmezí pole
působnosti vševládnoucí paní módy. Starý Hájek,
Veleslavín, Buvorovský a jiní si tím vším lómali
hlavy až moc málo; za to nýní filosofují lidéo tom
až příliš důkladně, Každý se snaží vymýtiti i nej
menší stín germanismu, ale proti tomu se málo
namítá, že naše spisy i ty olidové« se hemží stále
víc slovy cizími. Každý polovzdělanec si chce
raziti Cestu mezi učence aspoň tím, že se blýská
co nejvíc může slovy cizími; tek chce zvelebit —
češtinu. Ani akademický občan | vystudovavší
gymnasium nedovede rozluštit smysl těch cizích
významů, jimiž ho spisovatelé častují, nemá-li po
ruce důkladný »slovník cizích slova. Moderní
básné a kritiky jsou v této příčině formou zrovna

o odvolání schválené již branné předlohy. Mimý
to na podzim bude parlament rakouskýa ubersko
vládou požádán o povolení nového branného zákona,
proti němuž již nyní chystají se Košutovci, ne
budoueli jim vládou povoleny v armádé národ
nostní ústupky. Rovněž 1 snaha nové uherské
vlády ve příčině bezodkladného projednání vy
rovnacích předloh stěžuje postavení vlády naší.
Přihlížejíc i k bezvýsledné práci v rakouském
parlamentu, tu není pak divu, že prý ministerstvo
Kórbrovo podalo císaři žádost za propuštěnou.

Posl. dr. Žáček na schůzi Nár. klubu v Brně
odsoudil nynější poměry slovy: »Co v Uhrách
posledně se stalo, vyvrací z kořene dosavadní
zásady všech umírněných politiků. Uherská ob
strukce čelila proti samým základům říše, útočila
příkře na dynastii, bušila bezohledné do armády
a zvítězila proti požadavkům státu, jež posud
platily za nedotknutelné, jež tvoří sám základ
říše— pakaťtipánové,kteřírozhodujío osudech
říše, vědí, že není dnes žádné straně v národě
možno hlásat politiku umírněnou.« Poslanci čeští
pak prohlašují, že nebudou-li splněny české po
žadavky: obnova vnitřní češtiny, zvláště zřízení
čes. universitv na Moravě, bude ve příštím zase
dání v obstrukci úsilněji pokračováno, zejména
nebude připuštěno projednávání branné předlohy.

Dne 24. června sdružily se všechny něm.
politické strany na říšské radě v jedinou pevnou
organisaci na obranu ném. národních « hospo
dářských práv. To se stalo na popud samého
ministerského předsedy dr. Kórbra. Slovanům dán
tím příklad s povzbuzení, aby vnutné sebeochraně
učinili totéž.

Do delegací z Čechů zvoleni: posl. dr.
Fiedler, Kaftan, dr. Kramář, Ryba, dr, bar. Pražák,
dr. Stránský, náhrad. Sehnal a Vychodil. Čeští
agrárníci a národ. socialisté se volby neúčastnili,
poněvadž z jejich středu nebyl nikdo do delegací
navržen.

Nové uherské ministerstvo s hr. Khuen
Hedervárym v čele složilo už v ruce císařovy
přísahu. Nové ministerstvo hlásící se ku straně
liberální uvítáno od této ve sněmovně sympaticky,
od oposice však hřmotem. (Charvatským bánem
jmenován hr. B. Pejačevič, ministrem pro Char
vatsko prof. Tomašič,

Přivolbáchdo říš,sněmuv Německujevíse
roo členů katol. středu (3 mandáty ztraceny),
sociálních demokratů 81 (dříve 58), konservativců
52, národ. liberálů 52 (53), svobodom. strany lid.
21 (28), Poláků 17 (14), svobod. sdružení 9 (15),
antisemitů 9 (12) atd.

Combesovo ministerstvo ve Francii nařídilo,
že mnichové řádů neuznaných, kteří se prohlásili
za světské kněze, nesmí po tři léta vyučovati
v obcích, ve kterých až dosud žili.

Král Petr I. ujal se již v Srbsku vlády
Císař rakouský, ruskýa německý opětně jej uznal

———————- —— —

nadmoderní. Aby tomu průměrný člověk poroz-i
uměl, musil by míti vedle hned důkladný do
opravdy český překlad.

Ale to všecko jest maličkost proti tomu, jak
si móda pohrává s filosofickými náhledy na svět.
Teď se drží každý nejhloupější mladíček vždycky
náhledu nejnovějšího, třebas dosti pošetilého, jen
když takové názory jsou opatřeny značkou pokro
kovosti. Mladík ještě nezažil a neměl ještě vůbec
aní času zdaleka poznati názor, který do nedávna
byl vládnoucím, ale proto přece mluví o »dávno
překonaném stanovisku«. Pomalu se musíme bát
s emancipovanou mládeží o něčem promluvit; hned
každého staršího >»usadí«ledabylým: +Pah —teď
už jsme dále«a odfoukne hrdě dým své cigarety.
Při tom ovšem tvé důvody již předem odmítá, ač
lepších pro svůj náhled nemá. Co je mu sebe
nestrannější věda a zkušenost? Toho nepotřebuje,
poněvadž mu jest vodítkem jeho vlastní fantasie,
v jejíž neomylnost věří zcela rozhodné. Později se
stává takové naddítě třebas největším šosákem nebo
se ve své pýše usouží trudem, že se svět bez jeho
filosofie taky dobře obejdea že se jeho myšlénkám
nedostává »porozumění«; umírá s tím přesvéd
čením, že sdílí nevděčný osud Čelakovského,
Havlíčkův, Smetanův, Boženy Němcové, Móda
umí obratem ruky předělati dětské dušičky na
filosoficky zamlklé a zachmuřené starce. A jak to
pěkně těm dětským tvářím slušíl Osmnáctiletý
hoch jede do bálu — aby bezky vyzývavě do
kázal, že je tančení pro něho již překonaným
stanoviskem; spokojí se kritisováním tančících a
půllitrem. Proč si nesedl tedy k truňku někam
jinam? V pravdě moderní mládenec musí být roz=
bodné se vším na světě nespokojen a hodně ro
zerván; jinak se dopouští hříchu proti duchu času.
A jak je to hezké, když i čílko patnáctileté hol
čičky učené se chmuří, jako by se Pythie chystala
k prorokování! Devítiletá holčička jde s maminkou
z výletu a obrnujíc rtík, vykládá, že »pivo ne
stálo za nice. Jen tak dále, paní módo, s tou
emancipací a připravíš nás o mládež docela. Všude
bude samá tvář učená, »zkušená«, a jas v pravdě
dětského veselí se skryje úplně za mlhu moderní
odkoukané šablony. — Aleuž dosti. Loučímse s te
bou, módoa přejiti aspoň kousek soucitu s obětmi,
které za tvým hlasem jdou jako slepé, Napravíš
aspoň v budoucnosti, co jsi tak dlouho kazilač



králem, když jim ohlásil, že chápe se otěží panov“
nických, Zasedání skupštiny, která svolána samo
zvanou vládou, uzavřeno.

Z činnosti katol. spolků.
Z BRychmova m. Km. Dne 29. června od

bývána byla v hostinci a Joštů první řádná schůze
zdejší odbočky Vňeodborového edružení křesťanských
dělníků. Účastenatví bylo dosti veliké. Po zahájení
schůze kaplanem dp. J. Novobradským přikročeno
byto ihned k volbám. Po volbách přednesl dp. Sabula
z Hradce Kr. o poměrech uociálních v XV. století
v Čechách. Přednáška tato vynikala jak živostí před
uesu, tak i mluvou lidovou a odměněna byla blučným
potleskem. Vlp. Sahulovi voláme ardečné „Zaplať Pán
Bůb“ a těšíme s0, že nezapomene oa uás a brzo zase
k nám zavítá. Po volných návrzích byla uchůze
skončena. Činnosti odbočky nově založené „Zdař Bůh!“

Z Libštátu. Dne č. t. m. přednášeti bude
ve zdejším vpalka vp. J. Sabula 0 eociální a nábožen
ské situaci Čech v XV. otoletí.

Zprávy místní a z kraje.
V Svěcení J. M. královéhradeckého

biskupa msgra. dra. J. Doubravy. Na
svátek sv. apoštolů Petra a Pavia posvěcen byl
v Praze u av. Víta na biskupa diecése královéhradecké
msgre. vdp. metropolitní kanovník dr. Josef Doubrava.
Svěcení začalo o 8. hodině a vykonal je J. E. kardi
nál kníže arcibiskup pražský Leo Skrbenský za asi
stence nejd. pp. biskupů J. Exe. dra. E. Schóbla
z Litoměřic a J. Exe. dra. M. Riby z Budějovic. Po
svátný úkon trval do 11. hodiny. Obecenstvo, které
četným počtem naplnilo všecky prostory chrámové,
8 uctivou pobožnosti bralo podíl na dojemných obřa
dech. Obřad svěcení zahájen byl čtením papežské
buly, kterou přečstl kancléř msgre. Wůnsch. Ž obřadu
posvátného zvlášť bylo dojemné obětování, kdy svě
cenec obětoval ebléb, víno a dvě svíce a kdy pobnu
tím přemožen zaštkal, když mazali ho av. olejem na
dlaních a když zpíval svému uvětiteli „ad multos
annos“. Kousekraci obcovala celá kapitola Svato
víteká: probošt Hora, děkan, světící biskup dr. Fr.
Krásl, světící biskup dr. Václav Frind, gener. vikář
F. Brasák, kanovníci FI. Scbarworth, dr. J. Sedlák,
Václav Maulík, Josef Binder, dr. J. Tarmopach, dále
probošt evětící biskup Ferd. Kalous s probošt dr. K.
Jirák. Zs evětských hodnostářů dostavili se J. Exc.
místodržitel hr. Condeuhove, J. Exc. polní zbrojmistr
Fabini, major L1mprecht, rektor české university dr.
Č. Strouhal, arcib. rada Zvěřina a členové Jednoty
sv. Václava s praporem. Diecési královéhradeckou za
stapovali generální vikář msgre. dr. Al. Frýdek u
prelát megre. Fr. Hampl, senior kapitoly; dále ta byli
děkan chrudimský dr. J. Mrštík, vikáf Fr. Pecka
z Náchoda, farář zbislavský A. Michl, farář z Č.
Skalico F. Bakeš, katecheta z Vys. Mýta L. Novotný,
svratecký farář Al. Doubravský, petrovický farář V.
Jílek, mníšecký faráf Jan Krámr, profesoři dr. J.
Pachta a dr. A. Vřešťál, za benediktiny P, Zima, za
redemptoristy rektor Roller, za piaristy provinciál
Kabrhel, dva kněží jesuité, dýmětí psalteristé a ví
karisté. Z příbuzných dostavili ae do kostela: bratr
p. biskupův Karel Dvuubrava, správce malostranského
dvora, sestra pí. J. Holznerová, ueteř el. Holznerova,
Dr. Holzner, c. k. voj. lékař, pí. Růžena Vogelbubrova,
choť báňského inspektura, prof. Hobzek, řidící učitel
J. Kůrka, advokát dr. Unliř, baronka Wieserova, ro
diny obchodníka Hojera a Nesslerova. Přítomni byli
též chovanci Štrakovaké akademie 8e spiritnálem drem.
Kašparem a prefektem drem. Mrkosem, deputace
Křesťanské akademie, farář I Šittler u duchovní
uprávec J. Rurul. Po svěcení odebralo se množství
duchovních hodnostářů do residence p. biekapovy
představit Be a gratulovat. () 1. hodině odpolední
byla v arcibiskupském paláci hostina 038 příborech,
ka kteréž dostavil se též starosta pražský VI. Srb.
Novému biskupovi věnovala Křesťanská akademie
drahocennou mitru, kterou nejd. pan biskup bade
míti při své alavnostní intronisaci v Hradci Králové
dne 12. července. Obřady svěcení na biskupství řídili
po stránce liturgické arcib. sekretář Pícna a cere
monář Hrabík. Kůr svatovítského chrámu avým zpě
vem a hroa na varhany dodal obřadům slavnostního
rázu. Telegrafické blahopřání zaslali: ministr dr.
Rezek, zemský maršálek kníže J. Lobkovicz, br. Ledo
chowski, prof. dr, Schneedorfer, dvor. rada prof. dr.
ryt. Randa, převor O. Wolf, velmistr Marat, česká
kolej v Římě, prof. Seydl z Vídně, městská rada
v Hradci Králové, starosta dr. Ulrich, dr. Lanzen
dorfer, insp. Brechler ryt. z Troskovic, biskap dr.
Baner, prof. Sýkora, kanovník Blanda, řid. Kordač,
z. hejtman Zapletal, dr. Oehm, děkan Kašpárek, vikář
Lerch, Kongregace šedých a školských sester, kupelník
Wůnech, pošt. kontrolor Březina a celá řada obcí,
farářův a kaplanů,

Hlasy časopisů ©novém p. bisku
povi. „Politik“ píše: „V Megra. dra. Jos.
Doabravu — praví se v zmíněné úvaze —lze
skládati naděje, že místo v mnohém ohleda
velice obtížné epravovati bude s pravou apo
štolskou horlivostí. Jako upřímný syn české
národnosti, seznávší z vlastního názoru radosti
i žulosti, přání, desideria a starosti všech
vrstev lidových, bude zajisté k tomu působiti,
aby stal se dobrotivým otcem, ideálně smýšle
jicím učitelem a obětavým pastýřem svých
diecésanů. Politicky činným — v užším toho
slova smyslu — dr. Doubrava nebyl; zásad
jeho spočívají na křesťanské morálce, žádající
především lásku; proto nespřátelí se s politi

ckými nevraživostmi, kde silná pěsť a hlasité
hrdlo obyčejně zůstávají vítězi. Nicméně ne
scházel při žádném staročeském nebo katoli
ckém shromáždění, v nichž principielní a
aktuelní otázky se projednávaly; jak bystře
sledoval sociální a církevní proudy u oás, do
kázal zejména v kuratoriu pro sanování ne
šťastné Svatovádlavské žáložny v Praze. Pro
své zásluby vyznamenán byl dr. Doubrava
papežským řádem „Pro ecclesia et pontifice“,
rytíř. křížem řádu Františka Josefa u titalem
papežského komoří. Ve svém obcování je nejvýš

přátelský, přívětivý muž, těšící se sympathiímvšech, šlechty, vysokého duchovenstva i Jida,
proto lze se kojiti nadějí, že nový biskup
královéhradecký oa svém místě působiti bude
vydatně a do diecése, v uíž namnoze strany
v hospodářekém, národním a konfesionelním
ohleda příkře proti sobě stojí, pořádek, po
žehnání a zdar přinese a rozmnoží. Jako pravý
selfmademan, který svou pílí a energií, ušlech
tilou myslí a zbožností, dobrotivostí a nad
šením pro vše šlechetné a vznešené na tak
vysoký stupeň se povznesl, nechť dr. Doubrava
hojně slávy ve vlasti u církvi sobě získá. Ad
multos annos, episcopo diguo'“

Slavnostní akademie připravujesovKlic:
porově divadle pilně ke dni 11. července na počest pří
jezdu J. M. njd. biskupa Dr. Doubravy. Na programu
jest: Slavnostní kantata pro sm. sbor 8 Orchestr, kterou
napsal a p. biskupovi věnoval olomoucký mistr Neš
vera na sbor VÍ. Hornofa. Také provedeno bade
Wittovo oratorium. Slavný skladatel| ne
apolské školy Gior. Battista Pergolese (1710—1738)
napesl pro minoritní klášter San Luigi oratorium
„Stabat Mater“. Z tohoto vyňal nejlepší partie a har
monisoval ve sm. sbor Dr. Frt. Witt, a celou skladbu
protkal barytonovým solem, v němž líčí se radost nad
dokonalou skladbou „Stabat Mater“. Skladby Por
golesovy vynikají měkkostí a něžností, jak jeme měli
již přísežitost seznati na Nině, přednesené svého času
al. Magdou Dvořákovou v našem divadle. Třetím
číslem jest professora konservatoře pražské Ondfeje
Hornika „Slavnostní pochod“ pro orchestr, ruko

isná to novinka, — Kromě ukázky solového zpěva
Koloraturního uzavřen bude program svéráznou bal
ladon Vítězslava Nováka: „Neščasná vojna“ pro sb.

koibkupec. — SI. městská rada převzala protektorá“
akademie.

Kuldova oslava v Borromen. Nedávno
zesnulý nestor katolických literátů B. M. Kulda byl
oslavován chovanci b. Borromea v neděli dne +8, čer
vence b. r. akademií, která svědčila nejen o pochopení
záslah kněze vlastence, ale i o umění milovné snaze
chovanců. Domácí orkestr chovanců jest častým cvikem
tsk vyspělý, že by i hudebníkům z povolání dělal
čest. Rovněž pěvecký sbor může se pochlubiti mnohým
vzácným talentem pěveckým. Progru »slavnosti vyka
zoval tato čísla: 1. L. van Basathoven: „Egmont“.
Unvertura. 2. „B. M. Kulda“. Řeč. 3. B, Smetana:
„Česká píseň“. Cís. I., III a IV. Přednesl emíšený a
mažský sbor. 4. K. D. Latinov: „U rajské brány.“
Báseň. Slavnostní večírek zakončen byl žertovnou
scénou v jednom jednání Alexandra Pleščejeva: „On
je hlachý.“ Zdařilá tato akademie řadí ae důstojně
ku předchozím šesti pěvecko literárním produkcím
letošníbo roku v Borromea pořád:ným. Tím jest nejlépe
odpověděno na lživé klevety novináře Horkého, jeuž
před rokom prohlašoval ústav za buršáckou knejpu, v
níž prý as pěstujejenom obžerství a zábavy nižšího druba,

Ze Všeodborového sdružení křesť.
dělmaletva. Schůze užšího výboru v Hradci Král.
27. června. Přítomní: Jenšovaký, Andrlík, Lábuse, Ka
rásek a Polák. Podpora nemocenská udělena: J. Krej
čímu v Parníka (10 dní žaludeční katar) 8:57 K, Ho
lickému z Týniště (7 dní chron. bronck. katar) 6 K,
F. Holabovi v Cholticích (14 dní rheumatiemas) 9 K.

z průmyslového musea v HradciKrálové. V neděli dne 5. července otevřena bude
výroční výstava prací kursů musejních a sice: Kursů
malířských pro pány i dámy, kursů kreslířských, cí
seleurakého a mudelenrského. Výstava otevřena bude
od 9. hod. dop. do 5. hod. odpol. v čítárně prům.
musea v budově c. k. odbor. školy v přízemí dvéře
č. 11, Vstup volný, — Akce ku získání členů musea
s ročním příspěvkem z K setkala se s úplným zdarem.
Až dosud přihlásilo se 86 členů ze všech tříd oby
vatelstva našeho města i okolí. — V měsící červuu
navštívilo veřejnou čítárnu prům. musea 391 osob a
zapůjčeno 132 osobám na 687 odbor. knih neb předloh.
Vzhledem k nastávající revisi knihovny nebudou 8e
v tomto měsíci knihy ani předlohy domů půjčovati a
vydají se jen k použití v čítárně samé. Současně žádá
správa musea všechny, kdož mají knihy neb předlohy
z knihovny musejní, by je nejdéle do 10. července t.
r. odvedli. Čítárna bude otevřena do 16. července. Od
18. července do 30. září zůstane čítárna veřejné ná
větěvě uzavřena. V případu potřeby nutno se obrátiti
na knihovníka prům. musea p. Mil. Oshma, který
ochotně všem přáním vyboví.

Osobní. Tentotýden opustil' 3 letémpobytu město naše vdp. kons. rada Tondi, odebrav se
na trvalý odpočinek do Přibyslavi. Professor Tondl
byl prvním katechetou městské hradecké realky, kdež
nepřetržitě plných 3v let blahodárně působil, jsa
otcorským přítelem studující mládeže a milým koliegou
učitelského sboru. Rovněž v kněžských a v občan
ských krazích těšil se p. professor všeobecné vážnosti
pro svou příkladnou povahu a společenský takt.
Následkem dlouholetého pobytu sympatisoval professor

Tondl sjee našeho města a kdyby nebylo vzniklov Benedě před lety svévolné vyvolané napjetí mezi
klerem s občanetvem, sotva by se byl odhodlal
opustiti životní ové působiště. Přejeme p. professoru,
aby v dosavadní ověžesti duševní užil dlouho svého
odpočinku. — Pan Ludrík Knepr v Hradci Králové
podrobil se dne 327. t. m. státní zkoušce ce zpěvu

a byl výsledkem zkušebním prohlášen za spůsobilé
ho samostatně vyučoratíspěva na školách středních
a ústavech učitelských. —

Wívěí penslonát císaře Františka
„Jesefa I. školských sester de Notre Damev Hradci
Králové. Ústav, v němě se dívky vzdělávají na základě
nábožensko-mravním a v duchu národním, jest umístěn
v nové rozsáhlé, moderně zařízené budově. Chovanky
ústava mohou se vzdělávati na škole obecné s mě
šťanské, aneb v některém z obou kursů, v pokračo
vacím totiš a v karsn pěstounek. V pokračovacím
koreu pro dívky škole odrostlé kladena váha na nej
důležitější práce roční: šití a atříbání prádla a šatů,
bílé j pestré vyňívání. Nicméně mobou se naačiti
i jiným praktickým s umělým pracím račním a pří
praviti se zdo ke skouškám indastriálním, jež se monou
vykonati u zdejší komise. V kareu péstounek nabývají
frekventantky vtátní způsobilosti býti pěstounkami ua
školách mateřských a zkoušku způsobilosti mohoa
taktéž vykonati a zdejší komise. Ku přijetí do kursn
pěstonnek nutným jest dosažený věk 16 let. Mimo to
poskytaje ústav svou školou hudební a vyačováním
jazykům (německému, francoozskému s anglickému,,
při nichf největší váha kladena na konversaci, vhoduoa
příležitost ku všestrannému vzdělání. Dle přání mobou
chovanky navětěvovati i městskou obchodní školu.

stav vám položen jest za městem uprostřed veliké
zahrady, jea po celý den přístapen slunci i vzdachu.
Místnosti jsou vesmás prostorné a vzdašné. Vanové a
sprchové lázně, ústřední topení, acetylenové osvětlení,
velké hříště, télocvična, rozsáhlá veranda, procházky
společné atd. — vše vybovaje i nejpřísnějším poža
davkům zdravotním. — Měsíční poplatek za strava a
byt obnáší 86 K. Podrobnější zprávy jsou v programu,
jejč na požádání zasílá správa ústavu. Přihlášky při
jímají se o prázdninách.

Výstavy. Na obecné škole dívčí a a ní apo
jené škole mateřské koná se výstava ročních praci ve
dnech 12.a 13. července. — Výstava ženských ručních

rací žákyň pokračovací školy v pensionátě císaře
Františka Josefa [. uspořádá se na den 12. a 13. Čer
vence v místnosti přízemní Č. 7 a výstava prací vý
tvarných kandidátek kursu pěstonnek v místnosti č. U.
Přístap je cténéma obecenstva volný

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc červen 1903. Stav vkladů počátkem měsíce
X 1,481.986-30, vloženo K 121.659-24, vybráno K
137.72664, stav koncem měsíce K 1.465.917-89, Stav
půjček počátkem měsíce K 1,207.557-46, půjčeno K
82.936-—, splaceno K 51.027-37, stav koncem měsíce
K 1,239.46609. Počet účtů 2.313, reservní fondy
K 112.907:08, závodní podíly K 64.17469, Pokladní
obrat K 907.77663.

Nový rektor české nmiversity. Rekto
rem České „university na rok 1904 zvolen byl prof.
dr. Čeněk Stroubul, řiditel c. k. fysikálního ústavu.
Nový rektor narodil se r. 1850 v Seči, hejtmanství
chradim-kého a studoval s vyznamonáním gymnasium
v Hradci Králové, jsa po celých 8 let chovancem
b. Borromea. Uaiversitní studia vykonal v Praze
v letech 1869—187%,načež po kratším působení ve
Vircburku jmenován byl r. 1882 řádným professorem
university v Praze. Zu své výtečné půsovení a vě
decké práce obdráel ur. Strouhal četná vyzaamenání,
neboť jest rytířem řádu železné korony, dvorním
radou, členem České akademie, členem různých vědec
kých zabraničných společností. Nový rektor náleší
k nejoblíbenéjším osobnostem české university.

Přesnost zpráv „BRatibera.“ Rsferát
„Ratibora“ o nedávném odeonzení kaplana Horačka
ohledně doby zatčení a ruzsabu viny jest nesprávný,
čímž konservativní list přetromfi ještě radikálut
„Osvětu“, která aspoň omezila se při pohoršlivém
tomto případě na konstatování fakta. Poboršení dané
jest dosti veliké a proto není ho třeba ještě nespráv
nými povídačkami zveličovati. Vinníka trest prisný
neušel a proto není třeba ještě mu přidávati, když
n. př. o vinnících z jiného stavu se mučí právě z dů
voda veřejné mravopočestnosti. Mohli jsme nedávno
uvésti případ téhož druhu o odsouzeném ieraelitovi,
ale pomičeli jsme o něm proto, aby se pohoršení nešířilo
Ovšem druhé dva listy zdejší mlčely teké, z čehož
patrno, že si dovedou uložiti reserva, neběží-li zrovna
o klerikala, Nechceme zahajovat polemika u konuer
vativním listem, ale přáli bychom vi, aby k polemice
nebyla zavdávána příčina,

Požár. Vo Vel. Skalici u Smiřic vznikl v ne
děli 28. června o 7*/, hodině ráno oheň, jímž zničena
2 čísla a v pondělí na to nu sv. Fetra a Pavlu
v 5 hod. odp. povstal nový požár, jemuž padlo v obět
14 čísel. Obeň uesilován větrem rycble se šířil. Posti
ženým zničeno uklizené právě Seno, slama, většina
hospodář. nářadí, nabytek, peřiny, oděr atd.; uhořelo
i několik vepřů, koz, psů a něco drůbeže, Při zachra
ňovacích pracích popáleny také některé osoby. Více
než 26 rodin jest nyní bez přístřeší, zoufalost mezi
pohořelými veliká. Škodu čítá se na více než
90.000 K, pohořelí jsou však pouze asi na 30.000 K
pojištěni u místního ústava ve Vel. Skalici a v Al
brechticích. Sborů hasičských dostavilo se 9. Oheň
byl založen.

Výstava pre uměleckou výchovu
v Hoře Kutme od 36. červenceaž do 16. srpna
1903 I. odděl. Kutnohorská síň ukáže, jaký vkus
umělecký projevoval zámožný měšťan kutnohorsk
při úpravě avého obydlí v době rozkvětu města. IL.
odděl. Síň kutnoborského umění zabrne obrazy Kutné
Hory, jejich památek a jejího okolí, obrazy a výtvory
umělců v K. H. se narodivších neb působivších, vše
z amění slovesného a hudebního. III. Umění ve škole
a dětské avětnici obsahovati bude různé obrazy, apisy,
hračky. IV. Umění v našich domácnostech zahrne
moderní pokoj pro občanskou rodina, výzdoby domá
cnosti, knihy, hudbu a zpěv. V. odděl. Dětské umění
předětaví výstavu kreseb a plastických výtvorů dět
ských.VI. Výstavakroslířskápoučío moderníchmetho
dách kreslení a jejich výsledcích. VII. Výstava umě
leckých ženských prací račních. VIII. Výstava Alšova.
IX. Literatura a umění spojená s čítárnou. V době
výstavy bude uspořádán kars umělecko výchovný.



Pp. fotografům-amatenrům. Okrašlo
vací spolek potětýnský cbystá se účastniti malými
exposicemi letošních krajinských výstav v Pardabi
ich a v Hořicích. Vedle publikací apulkových má
jádro výstavky tvofřiti skapina fotografických pobledů
se zátiší potštýoského. Okrašlovací spolek má sice k
dieposici řadu obrázků, ale není ma také neznámou,
že vděčné partie v nejbližším okolí Potštýna přivábily
jiš mnobého fotografa amatenra, aby je zachytil do
svého apparatu, a obrací se proto ke všem, kdož mají
nějaké, zejména Birší veřejnosti dosud neznámé zlatilé
fotografie z Potštýna, aby je ve 2—3 snímcích (třeba
nenalepených) účelu svrchu zmíněnému okrašlovacímu
spolku buď laskavě darovali nebo alespoň zapůjčili.
Jména pánů amatenrů budou na výetavkách u obrázků
uvedena. Laskavé zásilky (i nevyplacené) přijímá do
11. července jednatel spolku prof. Jiří Klíma v Ko
utelci nad Orlicí.

Z obecní reálky v Náchodě. Zápisno
vých žáků do I. třídy obecní jubilejní vyšší školy
reálné císaře u krále Františka Josefa I. v Náchodě,
jejíž VII třída ve příštím školním rokem oterře, dít:
we bude před prázdninami ve středu, dne 165.a vo
čtvrtek, dne 16. července t. r.; po prázdninách vo
středu dne 16. a ve čtvrtek dne 17. září t. r.
Zapisovati se bude v uvedené dny vědy od 8—10
hodin dopoledn», hned po zápisu konati se badou
zkoušky přijímací od 10—12 hod. písemné a 0 %.
hod. odpol. ústní. Každého dne po ústních zkouškách
bude o přijetí žáka definitivné rozhodnuto. Zápis
a přijímací zkoušky do vyšších tříd konati se budou
po prázdninách.

Výstava českého severovýchodu
v BHeřicieh. Sjezdučitelstvačeského severovýchodu
konati se bude dno 10. srpna na výstavě Čou, vovera
východuvHořicích.—Ve dnech 9.—11. erpna pořádán
bude tu sjezd a výstava Českoslovanských včelařů.
Veškeré účastenství na výstavě včelařské musí býti
do 15, Července oznámeno. K oznámení třeba přiložiti
2 K na legitimaci, která opravňuje na bezplatné při
pouštění na sjezd a výstavu, do zábav atd. Veškeré
předměty řádné zabaleny musí býti nejdéle do 6. srpna
franco na nádraží v Hořicíchdodány. — Ředitelství drah
sdělilo výstavníma výboru, že ze všech stanic vydávány
budou do Hořictak zvané retourky s třídenní platnosti.
Lístky vydávati se budou přímo až do Holic, tak že
není třeba na různých nádražích u vozů vystupovati
za účelem opatření lístků. Ku korporativni návětěvé
výstavy přihlásilo se dosud 39 škol z Hradeckého,
Bydžovského u Jičínského hejtmanství.

Ze Žlumle. V neděli 25. června pojednal
za hojnáho účastenství v našem hospodářeko-čtenářském
spolku v uchvacající, přes z bodiny trvající řeči p.
Václav Myslivec, redaktor z Prahy, „o otázce roluické.“
Číslicemi dokázal, v jakém zbědovaném postavení na
chází se nynější stav rolnický, jak ztrácí se mu půda
pod nohama s celý jeho majetek přichází většinou
do rakou našich největších nepřátel. Každý upřímný
Čech v srdci svém cítiti musí soustrast s tímto stavem,
poněvadž tím trpí celý český národ, jehož blaho na
středních stavech spočívá. Vhodnými příklady ukázal,
Že pomoc musí rolnictvo hledati ve svěpomaci, u státu
a u Boba. Další činnvsti voláme „Zdař Bůh!“

Z Vel. Onříma. (Svěcení křížovécesty.)
Pohraniční osada Raesdorf, jež téměř zcela od ostat
ního světa vysokými borami jest odloučena, byla mi
nalý týden vyrušena ze svého všedního života. Úterý,
23. Červen byl pro tuto chudičkou avšak velice
zbožnou obec dnem uvátečufm, uebof v ten den byla
ulavnostním způsobou pusvěcena nová křížová cesta,
jež jistá paní pořiditi dala. Zdejší vdp. bisk. notář a
farár P. Frant. Tomíček požádal známého miusiuuáře
a věhlasného kazatele vdp. P. Akursia Košťála, defi
nitora a kvardiána františkánskébo kláštera v Zásma
kách, by svěcení totu laskavé vykonal. O půl 11.ho
dině dostavil se vdp. kvardián do Rasdorfa byv za
slavnostního zvonění do vyzdobené kaple uveden. Vy
koaav předběžnou modlitbu promlavil k četně shro
mážděným velice tklivou řeč, v níž vylíčil původ
křížové cesty, v čem pobožnost tato záleží a vybízel
osadníky, aoy Častěji pobožaost křížové cesty konali
obzvláště v čas pokušení, v strastech a svízelích. Kdo
útěchu v kříži bledá, ten jí též nalezne, neboť v kříži
spočívá naše jediná spása. Ujišťaje osadníky, že Spa
sitel jich neopustí pří jejich chudobě, když útočiště
k Němu vezmou, nybrž že jim bude žebuati a toto
požehnání bude je sprovázeti po všechny dny až do
posledního šťastného vzdechnutí. Po této dojemné řeči
vykonal vlastní svěcení za assistence kaplana ouřím
ského vp. P. Jos. Růsslera. Ku konci děkoval vp.
kaplan vdp. kvardiánovi za lásku, již na jevo dal tím,
Že nelekaje se namábavé cesty zcela nezištně svěcení
vykonati ráčil. Slavnosti této přítomni byli: vdp. P.
diudtich Jakubička, farář ve Vel. Zdobnici, eprávce
školy p. Ondřej Franz se školními dítkami a téměř
všichni osadníci. Všechny ještě několika slovy potěšiv,
navštívil vdp. kvardián zdobnického p. farářea odtud
odejel k svéma bratrovi, známému nadanému spiso
vateli a faráři ve Skuhrově vdp. P, Fr. Košťálovi.
Osadníci rasedorfátí nemohoace se jinak odvděčiti,
vzdávají nejvřelejší díky vdp. kvardiánovi s tím oji
štěním, če zůstanou vděčnými za toto veliké dobro
diní a modliti se budou k Tvůrci nebes, by vdp.
kvardiánu dlouhá ješté léta ka ozdobě řádu av.Fran
tiška, jakož i ku blaha všech mu svěřených zachovati
ráčil. ZaplatBůh!

(11)Kdo Jinému jámu kopá .. . Číst
evangelium postavilo si v Broumově modlitebnu...
zrovna proti klášteru — na vzdor! Položen ulav
nostně základní kúůmen— stavba šla jako z vody...
Ale brzy začalo se nedostávati „cum guibus“. Pan

kantor sháněl v říšipodporu, leč marně... Na kostefčku visí dlonžek prý 80.000 korun — a protestant
ská církevní obec má to platit. Slibné začátky hnatí
„Pryč od Říma“ jsou v Broumově tím zaraženy.
Mnobý se bojí odpadnonti, aby nemasil klopit. Ta
modlitebna, kterou ohtěli páni Věeněmci odpadlické
hnutí sesíliti, byla léčkou, do které sami padli. Inu,
kdo jinému jámu kopá ...

Z Proseče. Sv. Josefská jednota katol.
jinochů a mužů v Prosečí konala 21. června oslava
dosftiletého svého trvání. Všecky katolické domy na
náměstí okrášleny byly prapory v barvách národních
a se všech stran přicbázeli bosté, aby se eúčastnili
naší slavnosti. Zastoopeny byly br. spolky z Litomyšle,
z Poličky, dva z Hlinska, s Rychmburku, z Krouné
a ze Skutče. O 10. hodině shromáždily se spolky
u spolkových místností a odebraly se v průvodu
hudby k farní badová. kdež odevzdán byl členy zdejší
jednoty předsedovi dp. Fr Martinkovi čestný diplom
za jeho práce o zdar jednoty. Na to odebral se průvod
do chrámu Páně, kdež měl dp. farář Fr. Martinek
slavnostní kázání, v němž akázal, jaký význam mají
v dnešní době naše spolky katolické Na konec zmínil
se o těch, kteří v naší jednotě pracovali, zvláště
o zesnulém p. biskopu Brynychovi, jehož vůlí a velí
kým hmotným přispěním dnešní jednota u nás stojí.
Slavrnou měi sv. konal vdp. děkan Dvořák ze Skutče
za asistence dp. Mimry, faráře z Krouné a zdejšího
vip. J. Imlanfa. Odpoledne po sv. požehnání ebro
máždili se účastníci, jichž bylo na tisíc, v zabradě
za domem, v němž sídlí Jednota. Evangelíci rozložili
se na vedlejších zahradách. Na to ujal se slova p.
redaktor V. Myslivec z Praby, jehož řeč 2 bodiny
trvající byla vyslechnuta = pozorností a odměňována
častým potleskem. Pan redaktor poukázal zvláště na
to, že jediná na základech nábožensko mravních jest
možno obroditi nynější rozhárané poměry společnosti
lidské, rozveda pak krásně heslo p. biskupa Brgnycha:
„proti slovu slovo, proti knize knibu, proti spolku
spolek“. Srlečné díky p. řečníku za jeho námahu.
Zbývající část odpoledne aplynula v milé zábavě,
při níž zdejší kapsla zdařile účinkovala. Některé paní
u dívky překvapily nás upravením skvostného bufetu,
z něhož vešžerý výtěžek věnován ve prospěch jednoty,
za což jim vzdáváme srdečné díky. Večer odbýval ee
věneček, kdež se hosté i členové mile pobavili. Na
konec vzdáváme všem br. jednotám, které nás navětí
vily a všem těm, kteří jakýmkoli způsobem přispěli
k důstojné oslavě naší slavnosti, srdečné díky, z:láště
děkujeme našema předsedovi dp. Fr. Martinkovi.

Různé zprávy.
Čtěte ve dnech Husových Sa

hulovubrožuru „Fusité jindy a
nyní“, kterou nazvaly „Kat Listy“
zlatou knížkou. Stran (i2. — Cena
24 haléřů.

Prospěšnost solí. Sůl rozpuštěnav líbu,
kořalceneb tresti salmiakové odstraňaje mastné skvrny.
Nádoby sklendné nebo blíněné, silně rozpálené, ochladí
se ihned vnořením jich do roztoku slané vody.
K cídění mosazných předmětů hodí se výborně sůl,
octem navlhčená. Černé sakno praním ve slané vodě
své barvy nepozbade. Slaměné rohožky a košikářské
zboží vůbec vyblíží zase jsko nové, vycídíme-li je
kartáčem ve slané vodě namočeným. Skvrny po in
koustu zmizí okamžitě, potřemeli jo několikráte
šťávou citronovon, v níž je trochu soli rozpuštěno.
Koberce nabudou svěžích barev, posypeme-li je před
metením vlbkou solí, aneb třeme-li je po vyprášení

Že eůl jest výteč
ným a nejjednodušším konservujícím prostředkem
másla, masa atd., netřeba připomínati,

Medvábí pavouků. Na poslední pařížské
výstavěvoddílu Madagaskarskémbylypředmětemob
diru vzorky pavoučíbo hedvábí, podobnější teničkému
zlatému drátku než ústrojnému vláknu. Výroba tohoto
pavoučího hedvábí v poslední době se značně zdoko
nalila. Pavouk bedvábník (Nepbila Madagascuriensiu)
žije místy na Madagaskaru velmi hojné v zahradách
mangových. Domorodci, kterým bylo už dávno známo,
že samička drubu toboto hedvábnými vlákny velmi
jemnými a pevnými opřádá vajíčka, sbírali prázdné
zámotky po vylíhlých pavoučatech, rozcopovali je a
sepředli ve vlákoa mice poněkud nerovnoměrná, ale
úžasně pevná a trvanlivá, z nichž se zhotovují velice
vážené tkaniny. Výrobu pavončího hedvábí velice zdo
konalil missionář Camboné vynálezem důmyslného
přístroje, jímž se kousavé pavoučice ačiní povolnými
vydávati vlákna. 12 až 24 jednotlivých vláken jako
při odmotávání kokonů spojí se v jedinou nit; délka
vlákna jednobo parouka jest prý až 1000 metrů.
Odmotat: hedvábí z pavouka lze 4 a bkráte as po
týdenní přestávce.

Vaorné obce. VoŠvábsku sázejí obceokolo
všech svých cest ovocné atromy. Je tam mnoho obcí,
které dostávají ročně za ovoce až 200.000 K. Roku
1858 bylo úředně poračeno obci Manheimské, aby
zasázela okolo cest ovocné stromy; roku 1868 stržili
za ovoce 7400 K, r. 1878 již 17.000 K, roka 1885
28.000. Obec Reutlingen měla r. 1885 příjmů za
ovoce 180.000 K.

Ženy keminicemi. Vdora po kominíku
v Petrohradě Věra Tolstojova měla šest dcer. Poně
vadž dcery nechtěly, «by matka se znovu provdala,
samy chopily se nástrojů kominických, počernily jedna
druhou v obličeji, oblékly se v černé uniformy, vlasy
vstrčily pod černou Čapku a nyní jest viděti je na
střechách domů petrohradských Ruská vláda nic ne
namítá proti tomu, aby v Petrohradě utvořil se spo
lek ženských kominic. Do spolku přijímána jsou
děvčata od 14 let a ženy do 35 let. Od 1. erpna
budou moci petrohradětí muži obdivovati se ženám
na výsostech střech petrohradských činžáků|

Píchne-li včela, natřeme místo bodnuté
obyčejným mýdlem a nechme zaschnout. | Draslo
v mýdle obsažené spojí se ihned s jedem včelím a
tak raší účinky jeho.

. Strhovámí tipee t. j. slupování robovité
pokožky s jazyka je nerozum a zbytečné trápení slepic.
Vědyť i kury zdravé mají špičku jazyku rohovitě
zatvrdloa, potřebujíce jí k rozmělňování krmiva na
místě zubů, kterých postrádají. Tipcem či frkačkou
onemocnělé slepice zcela bezbolestně vyléčíme, dává

me-li jim každodenně několikráte po 4—4 kouscích
tuku svící bracho, s roztlačeným pepřem smíšených.
Při tom chovejme choré zvíře v koši, senem vystlaném
a do teplé místnosti postaveném. Současně omýrejme
mu denně několikráte naběblý obličej, zvláště nozdry
a oči jednoprocentním roztokem bílé abalice (nicka
mínku) a pak tukem.

První česká pouť do Lurd. Na vý
slovné přání tóch, kteří se do 30. června nemohli roz
hodnouti, prodlužuje se lhůta k přihláškám do 16.

července. Dle čináných dosud přihlášek mohu oznámiti, če zvláštní vlak jest již zabezpečen. Jen prosím
těch, kteří se k ponti přihlásili aposud přihlašovacích
listů neposlali, aby tak co nejdříve učinili, těch pak,
kteří si sice program vyžádali, ale pouti súčastniti se
nemíní, prosím, aby aspoň lístkem oznámili své roz
bodnutí. Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u Tiš
nova na Moravě.

O zákoně na zamezení opilství. Die
zprávy zpravodaje poslance [)r. Stojana. Zákon na za
mezení opilství má již avé dějiny. Jedná 8e o něm už
přes 25 roků. Různé anémy stále naléhaly na to, aby
vydán byl zákon proti opilství. Poslanecká sněmovna
už jednou projednávala zákon takový. Při trestním
ustanovení vrácen zákon výboru, jenž ovšem nové
znění vypracoval; sněmovna se věak zatím rozešla.
Nyní přijat nový zákon v Živoostenském výboře, o němž
pojednávati má sněmovna budoucně. Mnobým se zákon
v nynějším způsobě nezamlouvá, že není dosti přísným.
Platí to o těch, kteří horují pro střídmost a zdrželi
vost. Je jich veliký počet a stále jich přibývá. Hnutí“
pro střídmost aneb pro úplnou zdrželivost od nápojů
líhových mohotní a vniká do všech vrstev. Do boje
toho se vyzývá kde kdo. Hostinským se také zase
nezamlouvá zákon ten, že nevystihuje úplně požadavky
jejich, uč nelze apříti, kdyz ne vš» uváži, že je na
prospěch spořádaného hostinství. Obchodnictvo bylo
proti zákonu, že se ním poškozuje. Směry tyto a jiné
měly zastance své v živnostenském výboře, jenž zá
konem tím přes půl roka se obíral. Dosud není
pamětníka — poslance, že by ve výboře tolik obtíží
se naskytovalo proti zákonu nějakému, jako proti
tomuto. Zákon ten je pouhým pokusem. Bude 8
maseti pamatovati na jiné prostředky v čas. Kostel,
školu a společnost lidská musí zde zasahovati. Třeba
pamatovati na zřízení ústavu pro opilce, zlepšení
hmotných poměrů nižších vratov atd. Úžasnou měrou
přibývá míst, kde pálené nápoje prodévají. Roku 1901
bylo míst takých přes 132.000. — Dle $ 1. návrhu vý
borového má budoucnětoliko býti: koncesovaný nálev,
koncesovaný drobný prodej v uzavřených lahv.ch
počínaje od osminky do 5 litrů, svobodný obchod
v uzavřených lahvích počínaje od 5 litrů a koncesovaný
prodej na drobno ve smyslu S 1. odst. 3. ř. z. ze dne
23, června 1881 ř. z. č. 62. a S 16. zákona ze dne
16. března 1883 Ť. z. č. 39, na kterýžto druh živnosti
budoncně, jak vejde tento zákon v život, koncese se
udělovati už nesmí. Hlavním důvodem pro toto usta
novení bylo, aby seneoprávněný nálev zamezil. Poněvadž
trestémi (essencemi) snadno možno zákon obcházeti,
pojaly se do zákona. Pro drobný prodej pálených
nápojů vyžadují se podmínky $ 18.—20. a 23, ř. z.
ze dne 16. března 1883 (žadatel musí býti úplně
spolehlivý, bezúhonný atd.) Dle $ 2. určí se doprová
zejícím nuřízením po vyslechnutí obchodních a prů
myslových komor, které nádoby ve omyslu zákona
považovati se mají za uzavřené. Ku S$ 3., 4.,5. a 6.
automatů není dovoleno používati ani při nálevu ani
při drobném obchodě, an jinak by bylo možno zákon
obcházeti. Při koncosovaném výčepu čili nálevu musí
se udati, hodlá-li se provozovati jako vedlejší aneb
blavní obchod. Dřívější udávání dělo se jen z obledů
poplatkových; nyní se má předejíti tomu, aby nikdo
skrytě neměl „kořalny“. Výrobu a nálev v těchže
místnostech provozovati není dovoleno. Totéž platí i
oobchodě drobném. Kromě hospod, obchodů cukrářských
a mandolotárských nesmí se v místnostech, v nichž
se nalévá, jiný obchod provozovati. Obchoduíkům
na drobno není dovoleno, pálené nápoje míti v ote
vřených lahvích v obchodě; rovněž výrobcům není
dovoleno naplňovati nádoby před zákazníky. Ustanovení
toto podrženo, aby se zákon rozmanitým způsobem
obcházeti nedal.$ 7. ponechává zemím právo, usta
noviti, na kolik obyvatelů se má koncesovaný nálev
aneb obchod drobný povolovati. Záruveň se zemskému
zákonodárství ponechává, výjimky činiti při hvspodách,
při nichž kořalka vedlejším obchodem. při prodeji
drobném, který spojenýje s prodejem vína atd., jedná-li
Be © přenechávání třetímu a pro místa lázeňská.
Výjimka blavné pro hospody proto důležitá, že by se
mohlo snadno státi, že by měl někdo hodně slušně
zařízený nálev pro pivo a víno, že by ale nesměl ani
skleničky líhovin aneb čaje poskytnouti hostům, poně
vadž by třebas povolený počet nálevů byl už vyčerpán
čili překročen. Vládní předloha ustanovaje na 500 duší
jeden výčep a jeden obchod drobný atd. Ustanovení
toto potkalo se « odporem pro různé poměry různých
zemí. Jelikož jednotné hodiny pro uzavírání nálevů
ustanoviti bylo nemožno a to opět pro různé poměry
v jednotlivých zemích a na jednotlivých místech, po
nechává ne dle $ 8. zemským vládám po vyslechnatí
průmyslových « obchodních komor 4. příslušných
8,olečenstev ustanoviti hodinu, kdy se tají kromě
hospod, cukrářskýcha mandoletárských obchodů nálevy
v neděli a ve svátek jakož i ve dny výplatní uzavírati,
V obchodech drobných v'tu dobu rovněž není dovoleno
pálených nápojů prodávati. Obchoddrobný dleS 9. podro
ben jest opatřením policie živnostenské jako hostinská
živnost dle $ 54. ř. z. zákona ze dne 16, března 1884
č. 39.—Ku$ 12.Vtomto $ se ustanovuje,že kdo při
prodeji drobném nalévá aneb v menších nádobách než
osminkách prodává, poprvé se písemně napomene:
opakuje-li se to, může se ihned právo oprávnění
živnosti odejmoati. | tímto stanovením se má zameziti
neoprávněný nálev. Podobně může se na nějakou
dobu aneb navždy odejmouti právo ku -provozování
Živnosti při nálevu aneb prodeji drobném, když se
poklesky stanou proti ustanovením v 3. hlavní částce
tohoto zákona. Na dluh nalévati, neb prodávati pále
ných nápojů $ 13. se zapovídá, jinak nemošno zažalo
vati dřívějšího dlahu. Dloh dřívější muef se zaplatiti
než mořno opět na dluh páleného nápoje nalévati



aneb prodávati. Vyjmuti jsou, kdož jsou týdenními
aneb měsíčními stravovateli, kdož kupojí líhoviny
ku dalšímu prodeji neb nálevu. Ustanovením tímto se
má předejíti ožebračování a ochuzování rodin. Hlava
třetí ($ 16.—20.% obsahojs ustanovení trestní na
opilství, na činy v opiletví spáchané. Kdož za 4 ne
děle na vořeiném místě opětně se postihne v očividném
stavě opilém, jenž pohoršení vzbuzuje, potrestá se
vězením od jednoho dne až do 2 neděl aneb na penězích
od 10—200 K. Kdož při nálevě aneb prodeji drobném
poskytne páleného nápoje tomu, o němž beze všeliké
pozornosti přece pozoati mohl, že opilým, potrestá so
na penězích od 10—200 K, opakuje-li se to, vězením
od jednobo až do 14 dní. Trest tento obmezen na
poskytování pálených nápojů, neb jinak by aa hostinské
velká zodpovědnost se avalile. Ve Francousích stíhá
se opilství mnobem těžšími tresty, odebíráním práv
politických, volebních atd. Podobně i v jiných státech
velkétresty na opilatví astanoveny jsou. —$23. způsobil
nejvíce nesnází. Obchodnictvo hájilo práva dosud na
bytá u získaná; na straně druhé zase se žádalo, aby
se nálev a prodej pálených nápojů obmezil, ne-li zcela
odejmul obchodnictvu. Po dlouhých úvahách výbor
živnostenský rozhodl ae pro návrh, sby, kdož do
1. října 1992 vykonávali právo prodeje v uzavřených
nádobách aneb pálené nápoje vyráběli, že mohou na
dále ve smyslu tohoto zákona právo své vykonávati.
Mezi jiným i tato úvaha rozhodovala při tomto ná
vrhu: Koncese je osobní. Bude-li se prováděti dohled
řádně dle ustanovení tohoto zákona, potrestání budou,
kdož nalérati budou neoprávněně a bude-li se to opa
kovati, pozbudou koocesi. Mnozí vzdají 8e dobrovolně
obchodu takého neb bez nálevu nebude výnosným.
A tak v čase- dozírném me doapěje k cíli, kteróhož
nyní nemožno hned dosábnouti. Snad takto apokojí
se obchodnictvo i hostiaští. Neoprávněný nálev ae
brzy zamezí. Výbor snažil se přizpůsobiti zákon po
měrům nynějším a zameziti a obmeziti vše příkré a
ostré. Kdož by si přál míti zákon od výboru živno
stenského ponavržený, ať se oň přihlásí u poslance
Dra. Stojana pod adresou poslanec Stójan ve Vídni
ve wněmovně poslan,

Zátka korkové. jak často přicházínám
do rukou nepatrný předmět, aniž bychom si uvědomili
celou ta proceduru, již prodělá, než se k této formě
dostane. Korek, kůra dubu korkového, přiváží se
k némz jižní Evropy aneb i ze zemí zaatlantických.
Tam tvoří dab korkový celé lesy a pěstuje se vý
bradně pro kůru, která je houbovitá a značné tlouštky.
Jakmile kůra ta dospívá, alapuje se dovedně, máčí
se, lisuje a suší a teprv po této proceduře, o níž se
v posledním čísle „Epochy“ podrobně dočítáme, je
achopna dalšíno obrábění. Zajímavo je, že dub kor
kový po určité době sám se kůry zbavaje, ta však
pak nelze již upotřebiti. Na obrábění nutno kůru
před tou dobou odloupnouti. Dub uměle kůry zbavený
dočká se při tom téměř dvojnásobného stáří oproti
dubu, jenž sám kůry zbavovati se mnsí. „Epocha vy=
cbází nákladem knihkapectví E. Weinfartra v Praze,
Vodičkova ul. č. 37.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve čtvrtek, dne 9. července 1903,o 2. hod. odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 300—I. vHradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl,
místopředseda. jednatel.

(Z a a l áú n 0.

Katolickým spolkům dieoése královéhradecké!

Pořad sjezdu katolických jednot diecóso králové
hradecké dne 12. Července 1903 jest následující:
V neděli dopoledna: 1.) V £ hodin shromáždění
jednot před Adalbertinem. 2.) V 8:/, hodin pochod
ke kathedrále sv. Ducha. Jednoty utvoří špalír ve chrámě
i na náměstí. Od 9.—11. hodiny církevní obřady a
mše sv. 3.) Po ukončených obřadech průvod k Adal
bertinu, kdež bude o 12. hodině apolečný oběd. Předem

řihlášení členové apolků jsou hosty Jeho Biak. Milosti.
Od poledne: 1.) Ve 2 hodiny valná hromada se
zprávami fankcionářů a volby nového výboru. 2.) Po
valné schůzi promlaví diec. předseda p. Dr. Fr. Reyl
„O úkolech katolických spolků“. 3. „O stavovské
organisaci“ promluví red. V. Myalivec. 4.) Po řečí
zahájen bude rozbovor „O výhodách odborové organi
sace“. Referent p. V. Jenšovský, Poznámky:
1.) Výkonné sbory krajinské jeou povinny vyslati
k valné schůzi některého člena výboru, aby podal
zprávu o stavu tamní organisace. 2. Delegáti jednot
mějtež s sebou pluon moc, v níž budiž poznamenáno,
mnobo-li členů zastupujete. 3.) Nejdéle do 8. července
oznamte epsaným, kolik členů a kdy do Hradce
zavítá v denulavnosti.

Ústřední jednota diecésní v Hradci Král.,
dne 27. června 1903.

Prantišek Jukl, Dr. František Boyl,
jednatel. předseda.

(Z a s l á n o)

Ony důst. pány, jimě spis: „Šest neděl v Ori
antě“ byl saslán, žádám, by obnos 1 K 30 h,pokud
tak neučinili, bisk. kpibtiskérně v Hradci Král, sa
nlali, aneb kniha v půrodní obálce vrátili.

Josef Kousal,
farář.

Indulta ve prospěch Adalbertina
poušili:

Z vikariátu rychnovského:
10 K p. vikář Kleprlík v Rychnově, p. farář

Tomíček v Oařimi, p.far. Fink v Kanštátě 30— K
840K p. far. Janáček v Říčce. / . . . 840 K
8-— K p. farář Jakubička ve Zdobnici. . 8— K
6-40 K p. farář Audrlický v Čermikovicích . — 6-40 K
6— K p. farář Čížek v Dobrém, p. děkan

Šafránek v Lukovici < <. < < + + dě— K
886 K p. farář Košťál ve Skuhrově . . 886 K
840 K p. farář Kuhn v Liberku. . 840 K

Celkem 7206 a
Z vikariátu jičínského:

18-— K p. farář Vaníček v Oubislavicích . 18— K
9— K p. farář Weise vChotči »$— K
6— K p. farář Broš v Železnici. . . . 6— K
4+— K p. kaplan Víša v Oubislavicích, p.
farář Groh v Radimi—. . . . .. . 8— K

2 — K p. vikář Sehnal v Bělohradé 2— K

Celkem 45— K
Z vikariátu skutečského:

18:08 K p. vikář Kopecký v Nových Hradech 18-08 K
183“80K p. farář Marek v Hlinska . ©. „18860 K
12-— K p. děkan Dvořák ve Skotči © „d2— 4
7— K p. farář Habal v Rychomborka . . 7— K
1— K p. farář Rychter v Pasté Kamenici. 1— K

Celkem 5185 A
Z vikariátu královického:

10 K p. děkan Chmelíček v Královicích, p.
farář Lachman v Borovnici, p. farář Tejkl
v Křešíně, p. vikář Kocek v Pravoníně „ 40— K

6— K p. farář Jakubec v Huévkovicích 6— K
120 K p. farář Klapka v Křiveondově. 120 K
1— K p. farář Dvořák ve Vyklanticích iw— K

Uetkem 45820 h
588 K
44— K
7406 K

dřívějších 5697-02 K

(Pokračování.) Úhrnem 5912-16 A

"Cržní zprávy.
V Aradoci Králova, dne 27. června 1908. 1 nl.

pšenice K 10:20—11-70, ta K Vlv—98, jeóiu-ne
K 770—840, ovanK 5 80—6 30, prosa K 00:00—00 00,
víkve K 890—10%50, hrachu K 31600—250, čočky
K 26:00—0000, jabel K 20—, zrup K 180u—320,
bramborů st. K 250 —3-00, jetelového semene ruskéhu
K 00'00—00-00, jeteluvého semene červen. K 0000
—00 00, máku K 50 50—33400, Iněného semene K 16 00
—20 00, 100kg. žit. otrab K 1050, pšenic. otrab K 10 00,
1 kg. másla K 200—2-32, 1 ky. sádla vepřového K
180—200, tvarobu k 0-82—0'36, 1 vejce 6 n. Jedua

met bule K
16 00—0 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0 40—2'0u,
1 kopa zelí O'00—000 K, 1 kopa mrkve 100—2-0,
1 hl. švestek K0'00 —0:00, 1kopa salátu KO 70—12,
1 kopa celere K 0-00—0'0v, 1 bl. jablek ©00—0'00.
— Na týbodní a obílní trb v Hradci Králové dne
27. června 1908 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 128, žita 191, ječmene 9, oves 198, prosa
—, vikve 8, hrachu —, čočky —, jahel 18, kru ,
jetelového semínka —, lněného semínka —, olejky —,
máku 26, *) Zeleniny: kop zelí —, okurek 27, ka
pusty —, cibule 47 bektol., drobné zeleniny 118 kop,
mrkve 48 kop, brambor 93 hektol., salátu 293 kop,
petržele 33 kop, celere 39 kop. 3) Ovoce hl: třešní —,
jablek —, hrašek —, švestek —. 4) Drobného do
bytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 573, kůzlat —.

Listárna redakce.
A. Ra. Vyrovnáno. ,
«„£—Przemysl“. „Dach obnovy“ vyrovnán,

„Obnova“ do 1. 7. 03. zaplacena,

KAKAO KOKAM
V PRAZE »OBNOVU«

so dostati o knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a-v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.KAKAOXK

Svaté obrázky
všeho druhu nabísí

ve velkém výběru a za sv áště výhodných podmínek
vw vw

Karel Šimek v Č. Budějovicích.
pap- Voorky jsou na pošádání k disposici,=

LIE ÁCIÁLICJCÍÁCÍCÁCÁCT

První královéhradecké
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA
doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozich.
Na pošádání předloží se původní vsory

a rozpočty.
Přijímojíse veškerépráce obráběcí
pr» p. trubláře - a prodávají se hotové
obrábené výrobky u formyry.

ORP>Vzorkovýsklad látek. fy
Čalounické výrobky a dekorace.

- Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 238

ve vlastním domě.

=
Již vyšlu poslední 22, a 23. číslo

|Duda katol. obnovy.
| Číslem 23. jest souborné vydání výtečných článků
| € biskupa Brynychoukomčeno.

mp-Všech 23 sešitů -wm
lze dosu4 obdržeti za 4 K feanko, Vohromady 722
stran s přehledným rejstříkem. Objeduávky vyřídí

Administrace Obnovy.

a ve Vyštové vyznamenanáNa výstavách v Praze

! KOSA

je nejlepší kosou v Rakoasku. Za
každý kus se ručí, a přijme se
výměnou zpět. Na každých ode
braných 10- kasů 1 kusu zdarma.
Objednávky vyřizují se proti dobírce,

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 75 650 86 © 95 100 105 110
Pološiroké

K 212216220 2 262322-402022682803—
Široké

K 2262-34 242 252 264 2-76286 3— 3-163-32

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko
České zasílatelství hospodářských polřed

„Dobrý Hospodář“
v Hramicích (Morava).

titulem

3
Narštivenky

všech druhů
Blskupská

knibtiskárna.



Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží: 2 dělníci pekařští, zámečník,

krejčí, 2 obuvníci. knihař samostatně pracující,
knihař mladší, troblář, učeň na pekařství, kočí a
služební dívka ke krmení dobytka. Přijme 8e spo
lehlivý čeledín na faru, nejlépe svobodný; nastou

jti může třeba později. Práci bledá sazeč. Při
hlášky přijímáJos. Polák, tajemník Všeodbor.
sdružení v Hradci Král., Adalbertinum. — Tuto
borsu práce mohou též použiti i členové všech
spolků křesťansko-sociálních.

oD
EN,PRAnA-PuzEň-Buvějo

> a B

Víno"8
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Pro nynější dobu
přátelům doporučujeme následují spisy:

vote Husilismi0000
Husitství a prolestanístvi ©
OslavaHusovuo 0000
Husitství a svoboli © © ©

Všecky tyto spisy vyšly v „Časových Úvahách“.

Prodávají «a po S haléřích.
Při hromadných objednávkách až 60%, slevy.

"Jsou to dílka ceny trvalé.

Objednávky vyřídí

v Hradci Králové.

Zánovní nábytek
ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, bodíci se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmsi Jevmé na prodej.
Nábytek nechází se v rohovém domě čís. 353. proti
důstojnickému parku. Bližší zdělí domovník tamtéž.

o
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně

k nahlédnutí.

Jan Horák,
soukeník v Ryohnově n. K.

zasíjá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a lotní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

věky basel
voskové i polovoskové “jij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domácí.

Výrobky známé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá
a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Prvni výroba

věžníc

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

levná, jakost výborná,

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., Seiden
gasse čís. 365.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Jan Kryšpín,
(J.So zgnovet,ná

odborný umělecký závod
pr

malbu okenkostelnich
PRAHA

č. 145 ut., Malé Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se železnými rámy, st

těmi 1 vsasením.

Veskeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

SRB“Nesčetnáveřejná i písemná pochvalná uznání. “iij

Založeno roku 1836.

řiTovárnawr
i. na spracování ovoce |

pálenka koňaku avýroba likérů jů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

EAAr. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách ŠLA

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňaké.)

Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové

jakosti welmi levný koňak a výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
E) ©Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku [3

| 1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medaslle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medatile. |

Vzorky zdarma a franko.

6363838388

KO Ste h ť;činí kVd
WS“ vlastní výroby"Ji

v hojném výhěru mů 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.
M

| Unicum ru » x
dně,rheumt, Ischias, praběelcy 1670,

| > pptlnnýn
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Hotel Bařtipán „n Černého koně“
v Hradci Králové.

Veleváženému obecenstvu Hradce
Králové i na venkově.

Dovolují si P. T. obecenstvu v známost
uvésti, že na mnohostrannou žádost, počínajíc
dnem 15. června 1903, jsem započal stáčetí jen
novým osvědčeným strojem nejlepší soustavy
známý

plzeňský "Um
WE- prazdroj
z měšťanského pivovaru

v litrových a půllitrových lábvích; — též i
v čtvrt- a půlhektolitrech.

Ctěné objednávky i sebe menší, pro město
jakož i pro venkov, vyřizuji co nejpečlivěji.

V dokonalé úctě

Adolf Bařtipán,
hotelier.
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Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů cířkevkích 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 Da

hlédnutí Iranko zažleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotována ukásku jz

se na požádání franko zašlou.
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Pilnáčkovo88 z

mýdlo lanolinové Ji

© jest nejlepší mýdlo tolletní. G
Í a udržuje pleť uvěží u jemnou. — Jest naprosto ne

Vyrábí již od r. 1897 výhradně

VRONÁČRK,S tn kate— vwHradci Králové. —le.

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
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Jana Leopolda Haye, ;
biskapa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1788 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelsy Řezníček.

(Pokračování).

5, (35) Čechtice. Panství Čechtice. Kněží.
Farář Josef Specinger jest starý, na vinici Páně
docela neplatný zaháleč. Ve své farní osadě má
přívržence, poněvadž všecko křivé nechává býti
rovným a poněvadž také skutečně v zásadě jest,
ačkoliv nečinný, přece dobrosrdečný muž. Tato jeho
nečinnost, k níž se náklonnost k plné sklenici druží,
přivedla jej do dluhů. Pražská konsistoř ustanovila
mu proto administratoru; ten obstarává nyní farní
záležitosti a domácí hospodářství. Přirozeně vždycky
vyskytují se neshody, kde v jednom domě dva páni
bydlí. Opilství, jemuž jest starý farář oddán, a po
štívání některých sousedů, kteří si s ním zavdávají,
poskytuje k tomu mnohou příležitost. Bylo by si
přáti, aby starý, skutečně nedostatečný farář mohl
býti nějak zaopatřen a po dobrém ze svého stano
viště odstraněn, poněvadž za takovýchto nepořádků
stádo Ježíše Krista vždycky trpí. Avšak biskup
prostředku na to nezná: farní obročí jest hubené,
z čeho by měly býti dluhy zaplaceny, z čeho by
měl býti ten muž vyživován?

Administrator Václav Zelenka jest živý, pra
covitý a ke svému úřadu hodící se muž. Biskup
odporučil mu více mírnosti, kterouž musí býti jeho
příliš citlivá a k výbuchu a ke klevetění nakloněná
povaha zjemněna. ,

Přifařené obce. Čechtice, městečko s farním
chrámem, v němž na všecky svátky a po dvě ne
děle za sebou řádné bohoslužby se konají. Paseka,
Lhotice a Černčín, vesnice '/, hodiny od fary. Je
nišovice, vesnice */, hodiny od fary. Krčma, vesnice
5/, hodiny od farního chrámu. Borovnice, Otročice,
Kuňovice, Chmelná, vesnice 1 hodinu od farního
chrámu. Michovice, vesnice 1'/, hodiny od fary. Je
níkov, Nakvasovice, Jizbice, vesnice hodinu od fary.
Zhoř, Nové Práchňany, Čáslavsko, Dobřikovice, *
vesnice 1'/, hodinyod farního chrámu odlehlé. Pal- ©
čice a Lhoty, vesnice dobré 2 hodiny od farního
chrámu odlehlé.

Kommendátnía filiální kostely. Borovnice má ;
veřejnou kapli, v níž každou třetí neděli řádné bo- ;
hoslužby se konají. V Michovické kapli odbývá se
řádná bohoslužba jenom dvakráte ročně. Jeníkov má
kapli, v níž se však sotva jednou bohoslužby ko
nají. Zhoř má veřejnou kapli, v níž se však jenom —
dvakráte nebo třikráte ročně řádné bohoslužby od- |

bývají. ,
Školy. V Čechticich jest škola bídná a beze ©

všeho významu.©
Obyvatelstvo. Čechtice 497 katolíků; Paseka,

Lhotice, Černěín 283 katolíků; Jenišovice 33 ka- |
tolíků; Krčma 30 katolíků; Borovnice, Otročice,|
Kuňovice, Chmelná 591 katolíků; Michovice 230
katolík; Jeníkov, Nakvasovice,Jizbice 311 kato
líků; Zhoř, Nové Práchňany, Čáslavsko, Dobřiko
vice 214 katolíků; Palčice a Lhoty, 217 katolíků.
Dohromady 2406 katolíků.

Pornámkg. Školství na tomto knížecím Paarském
panství jest větším dílem v nejbídnějším stavu. Chudoba
obyvatelstva, špatné platy učitelů, nedostatek školních
knih, nedostatek pomoci a povzbuzení stále nepřítomné
vrchnosti a necele činná horlivost příslušných učitelů lidu
jsou toho příčinami.

6.(36).Křivosoudov. Panství Čechtice.Kněží.
Farář František Menětk jest šedesátilet“, stále chu
ravý, rovněž jako čechtický farář nečinný muž,
kterýž různými čachry velký díl ve farní osadě nanej
výš potřebnédůvěry ztratil. Biskupovi byly nato těžké
stížnosti předloženy. Na druhé straně však také
biskup poznal, že se tento muž mnohým ze svých
farníků svým přátelským a dobromyslným chováním
milým a vzácným učinil. Aby veškerým tlachům,
kteréž mezi farářem a obcemi tak často svár pů
sobí, přítrž učinil, nařídil biskup bdělému soutickému
vikáři kámen nárazu pohoršení z cesty odkliditi.

Tuké zde bylo by si přáti, aby pro tohoto
faráře, od jehož úřední správy nelze více mnoho
dobrého ovoce doufati, mohlo býti nějaké zaopa
tření zjednáno.

Zdejší kaplan rovněž nepřivede osvícení far
níků na žádoucí stupeň umravnění,

Přifařené obce. Křívosoudov, městečko s far
ním chrámein, v němž vždycky dvě neděle za sebou
a na všecky svátky řádné bohoslužby se konají.
Arbelovice, Děkanovice, Lhotka, Strojetice, vesnice
'/, hodiny od farního chrámu. Keblov a Sedlice,
Jesnice hodinu od farního chrámu. Němčice, vesnice
3/, hodiny od farního chrámu. Kačerov, Sedmipanny,
vavorník, vesnice 1'/, hodiny od fary. Hulice,
vesnice, jež jest dobré 2 hodiny. od svého farního
chrámu vzdálená.

Kommendátní a filiální kostely. Keblov má
veřejnou kapli, v níž se vždycky třetí neděli řádné
bohoslužby pro všechny farníky konají.

Skoly. Skola v Křivosoudově jest v nejbíd
nějším stavu, nenavštěvovaná a nezkušeným učitelem
opatřena.

Obyvatelsivo.Křivosoudov 507 katolíků; Arbe
lovice, Děkamovice, I.hotka, Strojetice 481 katolík;
Keblov a Sedlice 177 katolíků; Němčice 136 kato
líků; Kačerov, Sedmipanny, Javorník 322 katolíků;
Hulice 162 katolíků. Dohromady 1785 katolíků.

7 (37.) Zahrádka. Panství Čechtice. Kněží.
Farář Jan Menčík, bratr předchozího faráře křivo
soudovského, jest skoro sedmdesátiletý muž, kterýž
však má doposud čilost člověka mladého. Náleží
ve třídu velmi prostředních duchovních správců,
jemuž leží na srdci více domácí hospodářství, než-li
jeho duchovní vinice.

Jeho kaplan naopak jest horlivý a lidu při
měřený muž, kteréž zvláště pro svou pochopitelnou
výmluvnost s kazatelny a neunavné katechisování
mládeže jest veleben.

Přifařené osady. Zahrádka, městečko s far
ním chrámem, v němž se každou čtvrtou neděli
řádné bohoslužby konají. Staré Hamry, ves '/,
hodiny od farního chrámu. Horní a Dolní Paseky,
vesnice '/, hodiny od fary. Podivice, vesnice '/;
hodiny od fary. Snět, vesnice '/, hodiny od fary.
Dolní Rápotice, "/, hodiny od fary. Martinice, Bla
ž.jovice, Selějovice, vesnice */, hodiny od fary. Zi
břidovice, hodinu od fary. Ježov a Vramice, vesnice
', hodiny od fary. Píšť, vesnice */, hodiny od
fary. Vitonice a Staré Skelné Hutě 1'/, hodiny.
Kaliště 1'/, hodiny od fary. Světlice a Horní Rá
potice 2 hodiny od fary.

Kommendátní a filiální kostely. Ve Sněti jest
filiální kostel, v němž se každou čtvrtou neděli
řádné bohoslužby pro celou farní osadu odbývají.
Ježov má kapli, v níž se každou čtvrtou neděli
řádné bohoslužby konají. Kališťě má veřejnou kapli,
v níž se každou čtvrtou neděli bohoslužby konají.

Skoly. Skola v Zahrádce byla v tomto létě
bleskem zapálena a vyhořela. Ditky jsou tedy od
tamního dosti obratného učitele vyučovány v obec
ním domě.

Obyvatelstvo.Zahrádka 583 katolíků; Staré
Hamry 20 katolíků; Horní a Dolní Paseky 264
katolíků; Podivice 103 katolíků; Snět 156 katolíků;
Dolní Rápotice 64 katolíků; Martinice, Blažejovice,
Setějovice 349 katolíků; Zibřidovice 48 katolíků;
Ježov u Vranice 162 katolíků, Píšť 98 katolíků;
Vitonice a Staré Skelné Hutě 31 katolíků; Ka
liště 245 katolíků; Světlice a Horní Rápolice 191
katolík, 6 protestantů. ©Dohromady 2315 katolíků,
6 protestantů.

Poznámky. Kterak této rozlehlé farnosti rozmnože

ženo býti musí, o tom jest více ve přiložené tabali.
Zde byl biskup docela zvláštně dojat, když před

sebou několik vyslanců obcí Ježova, Vranice a Blažejovice
spatřil, kteří jej na kolenou 8e slzami v očích prosili ©
pomoc pro své dítky. „Bez vyučování“, volali, „rostou tito
ubozí tvorové, jako divá zvěř a my rodiče, jejichž chudoba
pomoci nemůže, musime se na tuto bídu divati — —“
Tak prosí dobří rodiče při všeobecném hladu, když vidí
své dítky, bídou strávené, hynouti. — —

8. (38.) Lukavec. Panství Lukavec. Kněží.
Farář Antonín Janinalli de Jangang v jednání
docela způsobný, obratný muž, jemuž také na vě
domostech a dovednosti neschází, kdyby své nadání
na vykonávání povinností svého povolání chtěl
obrátiti.

Přifařené osady. Lukavec, farní ves, kde na
veškeré velké svátky a každou druhou neděli řádné
bohoslužby se konají. Velká Ves, Týmoves, vesnice
'/, hodiny od farního chrámu. Stědronice, Skočido
lovice, '/, hodiny od farního chrámu. Křešín,
Bláznov, vesnice */, hodiny od farního chrámu od
lehlé. Sudislavice, Chejstovice, vesnice 1'/, hodiny
od fary. Paseka, Chyšnmá, vesnice 1%/, od fary.
Mezilesí, Lhota Salačova, Holejšov, vesnice dobrou
hodinu od fary. Malá Černá a Zdiměřice, vesnice
1, hodiny od farního chrámu.

Kommendální a filiální kostely. Křešín má
filiální kostel, v němž se střídavě s farním chrámem
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby ko
nají. Mezilesí má veřejnou kapli, ve kteréž se na
všecky dny apoštolů řádné bohoslužby odbývají.

Skoly. Skola v Lwkavcí jest jedna z nejbíd
nějších tohoto kraje a proto není skoro ani na
vštěvována.

Obyvatelstvo. Lukavec 522 katolíků; Velká
Ves, Týmoves 230 katolíků; otědronice, Skočidolo

vice 102 katolíků; Křešín, Bláznov 171 katolík;
Mohelnice, Práchňany, Kramolín, Jedlina 361 ka
tolík; Swdislavice, Chejstovice 281 katolík; Pa
seka, Chyšná 160 katolíků; Mezilesí, Lhota Sala
čova, Holejšov 450 katolíků, Malá Cerná a Zdimě
řice 127 katolíků. Dohromady 2354 katolíků.

Poznámky. Před několika lety mělo místo Lukavec
neštěstí, že se stalo kořistí plamenů. Kostel, fara a škola
vyhořely. Dům Boží jest sice poněkud vyspraven, avšak
z daleka není obnoven. fara a škola stojí zde doposud
jako spáleniště; všecko jest zde chudé: vrchnost, farníci,
zádaš, kostel. Neví se tedy, z čeho tyto při farní osadě
potřebné budovy mají býti znovu vystaveny. Farář musí

proto bydleti v zámku, okolnost to, kteráž jej u jeho
osadníků přivádí v nenávist. Majíť za to, že veškerá tvrdost,
již paní z Briessau, majitelka panství Iukavce. na své
poddané shrnuje. pochází z rady farářovy. Nelíbí se jim
důvěrné jeho jednání s paní, již nemilují; více obcí.
které i blíže k mateřskému chrámu leží. žádalo o přivtě
lení do Křešína a k jiným sousedním farním chrámům. —
— Smutný důkaz. že mají ke svému pastýři málo důvěry.

Kaplan. minorita z Prahy. ifarář má proto mnicha,
poněvadž méně stojí a poněvadž jeho hubené obročí ne
dovoluje mu žádného většího náklada) musí bydleti ve
městysi u jednoho ševce — také nepříslnšnost; farní če
ládka žije dohromady ve farním spáleništi; bez dozoru
domácího pána nescházivá v domě zřídka na nepořádcích,
jako se totiž také zde některé staly, Bylo by si přáti, aby
odněkud nalezena pomoc, ze kteréž by výše jmenované,
plameny strávené budovy byly opět postaveny, aby farář
mohl býti do svó fary zpět poukázán a mládež do pro
storné učební světnice uvedena.

Zprávy hospodářské.
Sociální rozvrat v Německu.

Poslední volby do říšského sněmu v sou
sedním Německu upoutaly na sebe všeobecnou
pozornost. Červená internationála, sociální de
mokracie, jásala ve svých orgánech nad vítěz
stvím sociální demokracie. Byloťzvoleno nových
23 socialistů, takže bude rníti říšský sněm
německý 81 socialistů poslaoců. Ničím po
dobným 8e nemůže honositi žádný parlament.
Vším právem jest proto zvědavost veliká, co
tito socialisté poslanci budou v německém
parlamentě činiti, jak se budou chovati
k ostatním občanským stavům.

Proč zvítězili sociální demokraté? Toho
jest příčin několik. Německo se během 30
let vyvíjelo ve stát průmyslový. Před 30 lety
bylo v Německu sotva 8000 velikých závodů
8 nejmenším počtem dělnictva od 2000 počí
naje, dnes jest takových závodů v Německu
přes 60.000. Před 30 lety tvořilo zomědělské
obyvatelstvo v Německa609, všeho obyvatelstva,
dnes tvoří sotva 439. To jest úplný sociální
rozvrat, jehož následky se nyní jeví. Průmy
slové dělnictvo tvoří nyní v Německu dobře
zorganisovanou armádu, která nyní ukázala
ostatním občanským třídám svoji moc. Proč
zvítězili sociální demokraté? Přední příčinu
uvádíme nový německý celní tarif, který byl
německou vládou v červenci r. 1902 uveřejněn
a který měl býti ve sněmovuě projednán, přijat
a dle něho veškeré obchodní smlouvy Německa
8 ostatními mocnostmi nzavřeny.

Nový tento celní tarif narazil na tuhý
odpor sociálních demokratů a tajně 8 nimi
smlavených průmyslníků a velkoobchodníků.
Kamenem úrazu v tomto novém celním tarifu
byly zvýšená celní sazby pro dovoz cizího
obilí do Německa. Sociální demokraté dali
povel, že zvýšením obilního cla utrpí konsu
menti, hlavně dělnictvo a vydali heslo, že nový
obilní tarif jest německou vládou provozovaná
veřejná lichva cblebem páchaná na dělnictvu.
Tento odboj proti zvýšeným obilním celním
sazbám nabyl ohromných rozměrů, poněvadž
všecken židovský tisk, který má rozhodující
slovo v Německu, dal se na stranu sociálních
demokratů a to z té příčiny, že zvýšení obil
níbo cla neprospívá záměrům židovských obil
ních kšeftařů ponejvíce v Berlíně, Hambarko
a Ludvigshafenu soustředěných. Německo ka
puje v poslední době z ciziny značné spousty
obilí, poněvadž domácí těžba daleko nestačí,
Německo koupilo z ciziny následující množství
obilí metrických centů:

r. 1899 1900 1901
pšenice 12,660.157 9,076.238 20,682.197
žita 4,378.699.| 8,484.417| 7,820.427
ovsa 2,024.311. 3,683.465| 2,623.859
ječmene 10,823833. 7317.915. 8,733.461
pšenič. mouky © 92,179 | 2,222.830 102.224
kukuřice 1,626.696 13,829.084 11,976.560

Tato čísla mluví sama ze sebe.
Německo před 30 lety samo prodávalo

obilí do ciziny hlavně do Aoglie, dnes jest však
nuceno ročně za cizí obilí vydati 700 až 1000
milionů tarek. Pak-li se obilní clo zvýší, platí
ho domácí konsumenti. V případu tom by
konsumenti obilí v Německu vydali 200 až 240
milionů marek ročně více než platí dosnd Toho
se právě chopili sociální demokraté a volali
na vládu, aby se neodvážila dělnictvu zdražo
vati chléb a neobohacovala na úkor dělnictva
hrstku zpapných praoských velkostatkářů.
K dělnictvu se přidalo také obyvatelstvo měst
vůbec a volilo se sociálaími demokraty, ačkoliv
smýšlení jeho jest naprosto jiné.

Vláda chtěla zavedoním většího obilního
cla pojistit domácímu rolnictvu větší příjem
živností hospodářských, chtěla tím sestliti vůbec
stav rolnický, z jehožto řad nejvíce 80 rekru
tají vojínové. Německo má výstražný příklad
na Anglii, na které se ukázalo, jaký to brak
se k vojsku rekrutuje z továren a městských



středisk. Zvýšením celních sazeb na cizí obilí
chtěla vláda v Německu rolnický stav sesilniti
a jeho drobení učiniti přítrž, alespoň pokud
lidská síla k tomu stačí. Ale zástupci průmyslu,
velkoobchodu a od nich odvislé dělnictvo po
stavilo se tomu na odpor. Začali do světa
volati, aby vláda neprovozovala lichvu s chle
bem.

Sociální demokraté si libovali, že ještě
nikdy neměli do voleb tak vábivá hesla jako
letos. A kterak se osvědčilo rolujetvo v Ně
mecku naproti tomuto rozmachu sociální de
mokracie? A tu musíme přiznati, že rolnictvo
se pranic neosvědčilo a ueukázalo světu uni
dost malou energii, že je organisováno a že
dovede své lidi prosaditi, naopak agrárníci ně
mečtí ztratili své vůdce, kteří do rady říšské
se nevrátí a ztratili několik mandátů. Zde se
opět osvědčuje, jak těžko jest organisovati řady
rolnictva. Dělnický preletariát v Německu má
již 30ti letou školu za sebou a ví, jak 8e agi
tece dělá pomocí tisku a schůzí. Rolnictvo
v Německu jest teprve v počátcích, ačkoliv
bylo stále k tomu pooukazováno, že svaz rol
níků pro celé Německo má již 300.000 členů,
a přece bylo zvoleno jen 6agrárních poslanců.
Tu jest veliký nepoměr.

Jak se zachová nyní vláda v Německu?
Bude nadále usilovati o to, aby stav zemědělský
neupadal do zkázy, unebo podlehne přesile
průmyslnoiků, špekulantů, velkoobchodníků a
všech příznivoů indastrie? To vše ukáže bu
doucnost. (Co se dnes děje v Německu, to se
dělo před 50 lety v Anglii, kde rolnický stav
zmizel a zůstal pouze průmysl- obchod 4 ve
liká síla dělnického proletariátu. Tomuto 8o
ciálnímu přííno nebezpečnému rozvratu chce
Německo v čas uniknout. - Zda se vládě ně
mecké podaří zdolati sílu industrialismu, který
byl dříve od ní uměle pěstován a hýčkán, ukáže
budoucnost.

Nejvíce se zalekli výsledku voleb ovšem
nejvyšší kruby v Německu, hlavně císař Vilém
II. bude vítězstvím sociální demokracie velice
znepokojen. Vždyť se přece vůdce sociálních
demokratů Bebel ve své dlouhé řeči proti
státnímu rozpočtu Německa21. ledna letošního
roka Vilémovi II. posmíval, že jen slepou ná
hodou narození přišel na německý císařský
trůn, a při tom výslovně pravil, že jeho strana
nikdyse remůžespřátelitis monarchií.Známo
je, že sociální demokraté byli zvoleni vesměs
v zemích protestantských hlavně v Sasku. Pa
stoři Štocker a Neumann, vůdcové evangelického
sociálního hnutí, toto faktům také veřejně do
znali a Stěcker obviňoval protestantism, že je
naprosto neschopný tomuto sociálnímu rozklada
v Německu učiniti nějakou přítrž. R. Vrba.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLA,
c. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. podzárukou irvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventoře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rycblé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. —„Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru Iranko.

Adresování vědydoslovné se vyprošnje.->
Bursa práce v Hradci Králové,

Přijmou ge: učňové na kočároictví v Hradci
Králové, na obuvnictví a pekařství v Horním Je
lení, na malířství v Poličce, kočí v Borohrádku,
služební dívka k dobytku v Jaroslavi, samostatný
knihař v Hradci Králové, mladší knihař v Do
brušce, krejčí a natěrač v Úpici, 2 pokařští děl
níci a trohláří v Poličce, samostatný a spolehlivý
čeledín na faru, obuvník v Jindřichově Hradci. —
Této bursy práce mohou použiti všechny kře
sfansko-sociální polky. — Dotazy, k nimž budiž
přiložena známka na odpověď, zodpovítajemník
Všeodbor.sdružení Jes. Polák v Hradci Král,
Adalbertinum.

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 zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

príčky kostelní
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
- za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskovéa j,
parní bělidlo vosku

c. a k, dvorní dodavatel.
Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradoi Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky známé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášiní nabídkou mnapřání ochotně se poslouší.

Prvni výroba

věžních

hodině
| v Čáslavi

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

levná, jakost výborná, 5

První- čský katolický zárod 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., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA—L,

č. 1465st., Malá Karlova ul. čís. 29

nové blíže Malého náměstí(dřínpřes 60 roků na Malém
pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
A od nejjednoduššího aš k boha
j lému figurálnímu provedení a

sice 1 86 Šelegnými rámy, sf
těmi 1 vsnecním.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatné, boze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

IYejlepší Sn
a také nejlaciněji koupíte

plana, planina a harmonia
ve velkém výběru v továrních skladech

Marie Benešové
v Praze, Celetná nl., č. 12. I. p.

č5 č525 6568

Kostelní

BaB“ vlastní výroby

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 ohm zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

na spracování ovoce
pálenka kožaku a výroba likérů

JČ Jos. Tornášek
ve Vysokém Mýtě

B dříve sávod na sušitkování ovoce, ý vB

Petýr. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách | i
ý — nabízí — j

Fi koňak, olivovici, borovlčku, Jeřabinkurumy m punše, likéry, sladké ovocné
vino, bílé i červené, vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.
Upozorňujeme zvlášt na výtečný a přitakové
jskosti velmi le kdšak a K
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roka

hy a Jad.výstavěM astříbrnoumedailíadiplomems medaile,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile

Vzerky zdarma a ranke.



Číslo 25. V Hradei Králové, 0

ze
28 ASTOJACÍ PACE, OY be “PAS CEDB A ALS DPD at M

l|,
34 o , 3

Ďitej nám! č
U

(Ku ojesdu a intronisaci 7 B. M. Dra. Josefa Doubravy dne R
II. a I2, Čeroence.) v

m i v
Dnes pozdrav hřímavý se vzduchem chvěje Buď jasnou zorou, která jitro křísí, bo:NB

k Tvým skráním, dobrý Velekněženáš! a zvedej ty, již klesli v trní spleť; č ,

Buď třikrát vítán v náruč dětí věrných, buď naším štítem, v Jerusalem nový VÚ
: .. . , M

k nimž v jménu Páně již se ubíráš! nás, Otče drahý, mocnou paží veď! i: 1.VÚv
Dlaň Boží žehnej Ti — ó kráčej v růžích Pg“

a k metám zářným orlím letem spěj ! VÚi.

Vnořstatně rádlo v zkornatělé líchy, p

Svou vlast a církev slávou přioděj! E (

i

| "V M8
| M
i Ha

do O DM :

O) ja Ranaš Tře- Biskupa dra. Doubravu doprovázejí do ne
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Přátelství Benešovo s Doubravou vzniklo
jiš za jejich gympasijních studií, když oba
jako chovanci kníž. arcib. stadentského kon
viktu v Praze navštěvovali německé gymnasium
novoměstské. Beneš byl odvě leta starší, než-li
Doubrava a proto původně Doubrava u něho
oporu ve vlasteneckém a ušlechtilém svém
snažení nacházel, až čas jako bohoslovce učinil
je nejbližšími a nejintimnějšími přátely, kteří
společně nejluznější léta své mladosti prosnili
videálech,zámyslech a toaženích nejspanilejších.

Kroh jejich v semináři pražském, k němuž
náležel mimo jiné spisovatel a profesor české
realky v Praze Jun Ježek, po některou dobu
také Jaroslav Vrchlický, který původně
studoval bohosloví a byl Doubravovým kolle
gou, dále kanovník dr. Sedlák atd., snoval
pro budoucnost nejušlechtilejší plány, z nichž
mnobý šťastné k uskutečnění přišel. Mladí
bohoslovci vedle svých odborných studií za
bývali se pilným sledem literatury české i
jiných literatur slovanských a to zejména Be
neš, Doubrava a Ježek již jako bohoslovci
šťastně pokoušeli se na poli literární tvorby.

. Doubrava psával v době oné pod pseu
donýmem D.(oubrava) Mníšecký, voliv
své literární jméno jako Beneš dle svého ro
diště, do „Lumíra“, což znamenalo tehdy ne
malé uznání a jistý literární věhlas.

Když pak jako mladí, nadšení a pro vše
ušlechtilé a vlastenecké zanícení kněžíopastili
seminář. Václav Beneš-Třebízský r. 1875 a
Josef Doubrava-Mníšecký r. 1876, tu poslání

pa každý v jinou končinu diecése na viniciáně.
Beneš zůstal v blízkosti Prahy. Dostal se

nejprve do Litně s napotom na Klecany u
Roztok. Doubrava pak byl poslán do chudého,
ovesného kraje na Táborsko, do sedlčanského
vikariáta. Nejprve r. 1877 do vsi Petrovic u
Sedlčan a napotom v r. 1878 do Dublovic, kde
byl na místě vetchého svého faráře Františka
Bartáka administratorem in spiritoalibua. Novost
prací a povolání, vzdálenost působiště a nával
zaměstnání mezi Benešem a Doubravou doposud
panojící intimní styky přerušily, ale neuhasily.
Beneš jal se s borečnatou horlivostí vedle nej
svědomitějšího zastávání svých dachovních
povinností pěstovati historickou povídku a
Doubrava, na jehož mladých bedrách spočívala
správa celé farnosti, hledal utěšení a oddech
ve studiích bohosloveckých a jal se připravo
vati sek theologickému doktorátu, jehož první
rigorosum nastudoval jako kaplan.

Snahy tyto daly dalšímu jeho životu roz
hodující směr, neboť v letech 1881 a 1882 na
cházíme ho již jako adjunkta theologické fa
kulty v Praze, kde vynikající a vzácné vlast
nosti kaplana chudičké vesnice na Táborsku
byly ibned poznány a proto vykázáno mu jiné
pole působnosti. Po dosažení doktorátu theo=
logického stal se r. 1884 vicerektorem praž
ského semináře, jehož byl napotom rektorem,
až z této hodnosti zvolen byl kanovníkem
metropolitní kapitoly u sv. Víta v Praze.

Návrat Doubravův z Táborska do Praby
oživil a osvěžil poznovu jeho přátelské intimní
styky s klecanským kaplanem Vácslavem Be

FEUILLETON.
J. B. M. ko dni (2. července.

Napsal Josef Váňa.

„Mnohoť jsem měl psáti, ale nechtěl jsem
tobě psáti černidlem a pérem“.

Jan JIL. 13.

Zachvěla se bílá věž Hradecká v útrobách
svých, zatřásla se až do základů. Veliký Augustin
rozhoupsl se olbřímím rozmachem, rozezvučel se
a širokými ústy volal v širý kraj: »Zas máme
veleknězele

A s Augustinem rozboupaly se jako by na
povel všechny zvony Hradecké, rozjásaly se, roze
pěly a u velebném souzvuku volaly v úrodnou
Polabinu: »Zas máme veleknězel«

Cbytil hlas ten vítr, uchopil ho celou silou
měkkých paží svých a již rychlostí blesku letělo
na sever i na jih, na západ i na východ: oZas
máme veleknězela

A podivnou zvěstí tou rozhoupaly se i kvě
tinky, skláněly hlavinky své k sobě, rozevřely
nádherné kalíšky a již dechem něžných duší svých
šeptaly: »Zas máme velekněze!«

Vonný tento šepot zachytila třpytným zá
vojem svým i rosa a v nádherném jitru zářivého
července dýchala v širý, bohatý kraj prutu zlatého:
»Zas máme veleknéze!«

Zčeřilo se Labe ve svém klikatém korytě,
zešuměly zkalené jeho vlny blasitěji, v mohutných
proudech valily se přes jezy, tříštily se přes bal
vany a křemeny, rozprašovaly se v bizarních
kaskádách do šíře i do výše a šuměly a šplounsly
a deptaly a bučely: »Zas máme veleknězele

I Orlice stanula v divém letu svém, utajila
dech, jskoby naslouchala, zarazila se v bublavé
řeči své a jiži vlny její šuměély novou zvěstí:
oZas máme velekněze[s

nešem-Třebízským. Začali se vzájemně navětě
Vovati a dále v horování o svých ideálech po
kračovali, psali vi, vyhledávali se, vzájemně si
radili a styk jednoho s druhým byl oběma
vzácným svátkem.

Jako dokumenty těchto přátelských in
timních styků Vácelava Beneše-Třebízského
s drem. Josefem Doubravou jsou ve sbírce
korrespondence Benešovy ve knibovně mosea
království Českého v Praze uložené tři dopisy
Benešovy Doubravovi, jež svědčí o spanilém
poměra, který mezi těmito mladými kněžími
panoval a jež jsoa pro poznání Benešovy po
vahy a jeho svědomitosti a píle nanejvýš dů
ležitými, jako jsou zajímavými vroucností, se
kterouž tehdy na vrcholi své elávy stojící slo
vutný český povídkář k milému svémo příteli
Doubravoví Inol a jak po jeho společnosti
toužil.

První z listů těch pochází z r. 1883, kdy
se stal Doubrava vicerektorem kníš. arcibisk.
semináře v Praze, což drahému příteli Bene
Šovi písemně oznámil. Beneš mu oa to ibned
radostně odpověděl takto:

Milý Příteli!
Předem k tomu Tvémau novému úřadu

srdečné i upřímné stisknutí ruky! —
Byl tvůj list pro mne opravdu novinkoa. A
bez obalu řečeno, aci jsem ho již od Tebe
nečekal. Domníval jsem se, že zahrnut jsa
růzavmi pracemi, — zapomněl Jei úploě! Avi
ve sem nikdy, byť i jen na chvíli, nepodíváš
... , V Praze, myslím si, darmo bych ho
soad vytrhoval a potom se tam také zdržím
jen prakratičce.

Že Kačer (Zemřel před několika lety jako
dachovní správce na Karlově v Praze. Stal se
zasloužilým péčí o zřízení české duchovní
správy v Sulislavi.) byl onehdy se mnou na
veselce, budeš snad věděti. Ale jel jsem hned
zase druhý den nazpět. Pokud se mne týče,
jsem, Bohu díky, poněkud lépe zdráv než loni,
ačkoliv ten dech jest pro mne obtížným a
potom mne velmi unavuje to vyučování ve
škole, kamž chodím tak pravidelně, jak hodiny
bijou. — Jinak jsem tou literaturou až příliš
zaměstnán. Přicbázejí dopisy a žádosti o ru
kopisy ze všech stran a dá práce již jen to
odpovídání. A což, když chce člověk aspoň
trochu vyhovětil

Nyní píšu „Dagmar“ (Poprve vyšlo v „Libu
ši“) — historický román, jejž jsem začaljiž přede
dvěma lety. Podivnou náhodou píše také, jak
asi z „Květů“ víš, Čech epos téhož jména.
Nic však nevadí; již nymí pozoroji, že to béře
úplně z jiné stránky.

Co říkáš „Zábořskému vladykovi“ z „Hlasů
katol. tisk. spolku?“

Zamýšlím psáti z doby Karlovy celý
cyklus, co číslo drahé: „Pisáneká seč“ —
„Arnošt z Pardubic“.

Jen že mi k tomu zbývá málo času, po
něvadž jsem již v loni slíbil nový příspěvek
pro „Světozor“, jiný pro „Lumír“ a konečně
pro „Zlaté klusy“. Jak vidíš a pozoraješ, pro
gram hotový.

Potom na mne doléhá Stýblo, abych mu
-===

A zvony celého kraje se rozboupaly a zpí
valy a jásaly a volaly a hlásaly: »Máme zas vele
kněze!l« — A lid se v bonu denním zastavoval,
zarážel krok, naslouchal podivným zvukům těm,
díval se kolem, jako by nevěřil, sklonil úctyplně
blavu a již také v plesném hlaholu volal: »Máme
zas veleknězele

A kněží v pluviálech i v brokátu, v obyčejné
komži i v prosté sutaně, od oltáře i s kazatelny,
ve chrámě 1 na ulici s tváří vzrušenou a se zrakem
zjitřeným volali k lidu své.u: »Máme zas vele
knězel — — — —«

Bud vítán velepastýři | Těmito prostými řádky
skládá Ti i nepstrný syn své homagium!!l

Od Vltavy stříbropěnné přišel jsi, od hrobu
sv. Václava a sv. Jana, od mausolef českých králů
a bohatýrů, od stolice av, Vojtěcha a Arnošta
2 Pardubic, tam od té zašlé české slávy a veli
kosti přišel jsil Vycítíš, nový velepastýři náš, co
čekáme od Tebe? — Denně kráčíval jsi po téch
místech, kde králové čeští choaili, často klekal jsi
na ta místa, kde korunováni byli, dýchal jsi ten
vzduch „zbožnosti a náboženské horlivosti, který
i naši světcové kdysi dýchali, viděl jsi ta místa,
kde trpěli a pro své přesvědčení krváceli, nuže,
tušíš asi, nový velepastýři náš, co čekáme od
Tebe?!

Ano, my Tvoji svěřenci Tě prosíme dnes,
my Tě zapřisábáme, sbys v zapomenutí nedal
klesnouti, co jsi až dosud vídal, čeho jsi byl
každodenně až do télo chvíle svědkem. Každý
kémen tam na tom hradě blíže Tvé residence
mluviti musil k Tobě jazykem plamenným, řečí
až do duše pronikající, nuže, my prosíme Té:
Nezepomeň volání toho! ©Tam z těch pomníků
České slávy a velikosti se uč, tam z těch pomníků
zašlých bouří a zápasů se uč, tem od těch rovů
uklidněných vášní a náruživostí se uč a přítomnost
nechtěj jitřiti tím, co bouřilo minulostí, nechtěj ji
reformovati tím, co bylo zhoubou minulosti! Svatí

poslal 3. díl kázání, což pro okamžik jest zhola
nemožné. Mám postní kázání; přípravazabéře
také času . . . Na procházku chodím málo, jen
s té příčiny, že bych pak nebyl hotov.

Do jakého pak oboru ty se pustíš, až
budeš se vším všudy hotov? —

Až bade někdy hezky tak odpoledne,
sajeď si sem! Snad nebudu psáti nadarmo —

Zatím ješté jednou ku Tvémo povýšení
všehona příští čas nejlepšího Tipřeje
a v duchu Tě líbá Tvůj

Vácelav.
Na Klecanech, 15. února 1883.

Až později budu Tě obtěžovati a sice,
abys mi půjčil ze sominářeké „majstrovské“
(tévelké)knihornyBalbina Miscellanea
8 potom — to bys mi mohl půjčiti hned —
„Šafaříkovy Slovanské starožitnosti.“

Napotom dále zavládly mezi dávnými
přátely vroucí čilé nové styky, k nimž se
vztahuje další Benešůvdopis Doubravovi, jemuž
plše :

Přemilý Příteli!

Na úterek, kdy do Klecan přijedeš, se
těším tuze. Přijeď hned ráno; vlak jede po
'« na 8 do Roztok. Ať si tedy spolu pohovo
říme důkladně a upřímně. Tedy přijeď zcela
jistě v úterý a sice ráno. Budu zcela jistě če
kati. Abych já šel pak odpoledne do Roztok,
to víš — ten vrch nazpět... +

Řek] jsem p. faráři, že Ti budu psát, abys
přijel ráno.

Tedy na shledanou! Zatím salve ot vale
od Tvého V. Beneše.

Na Klecanech, 29. září 1883.

-Napotom Vácslav Beneš povážlivě one
mocněl, smrt hlásila se o svou jistou kořist a po
zdáulivém ozdravění psal Beneš Doabravovi,
blshopřeje mu ke jmeninám, následovně:

Milý Příteli|
Vpředu tedy tu gratulaci! — Dej Tj Pán Bůh

po život všeho nejlepšího a střeziž Té všech

pohram, jakýmižtolikrátejiž jsemstihánjá!...
m, že Ti tato kratičká slova postačíplně.
Pokud se týče mého zdraví, zlepšilo se

ovšem valně, ale pořád mne ještě ten kašel
sužuje. Již takó zase mívám exhortičky —
k vůli té svatopostní době — ovšem že jen
krátké. A trocha také opět píša, ale též jen
polehoučku ... Doufám, že bude zase vše
dobře tímhle jarním počasím, které na mne
velmi příznivě účinkuje. — | Pouze do školy
dosud nechodím, dá-li Bůh až po svátcích. —
Nevím, zdalis můj poslední dopis obdržel?

Někdy Ti předce snad zbyde aspoň trocha
času, abys se sem za hezkého, jarního od
půldne podíval!... Učiníš si tak výlet a
trochu také občerstvíš. — Od p. faráře při
kládám lístek. Tedy se utauou n Vás změny?
Dostanete Brusáka, jak jsem četl! ... A co
Ty robíš neustále? .. . Ani o Tobě neslyším
« +. Za to se však těším, že Tě co nejdřive
uvidím, vítaje Té na Klecanech. Zatím zůstá——--—-——-—-—-—-——
patronové čeští buďtež Tobé pomocníky a rádce
a přímluvci u Hospodinal«

Buďvítán velepastýři|
Dnes jásot hřmí celou diecésí. Tisíce zraků

upírá sek prestolu, na němž dnes slavně zasedneš,
tisíce otázek letí vd úst k ústům a všude slyšeti
jen slovo jedno: »Kým bude nám?!«

A od hlubokých slují zdrásaných velikánů
krkonošských až po neúrodné hřbety Českomo
ravska, od žírných rovin polabských až k zules
něným vrcbům na pomezí pyšné Germaaniev otázku
tu hřmí i volání: »Vítej námle

Ano, vítej nám velepastýřil — Vítáme Tě
ústy těch tisíců jásajících, vítáme Tě ústy těch
tisíců nedočkevých, vítáme Tě duší a srdcem těch
tisíců důvěřivých, vítáme Tě i jménem těch, kteří
jako synové a spolubratři na dlani Ti přinášejí
srdce svá a kteří dnes v tento slavný den volají
k Tobě: »Oicem nám buďl«

Otcem nám buď! — Víš, jaká moc a síla
ve slově tom? — Víš, jakých obětí otec pro syny
své schopen? — Víš, k jaké vděčnosti otec syny
zavázati může! — Znáš, že vyčítavé slovo otecké
větším trestem pro zvedené cítě než bezobledná
ukrutnost? — buď otcem nám — i právo
přirozené jest: Dříve otec, pak synové!

Buď bratrem nám [ — Nikoli bratrem s právem
prvorozence, nikoliv bratrem panujícím, nikoliv
bratrem se srdcem zavřeným, nýbrž bratrem, který
ochoten lásce a svornosti, klidu s míru a dobré
pověsti rodiny obětovati vše — vše. — Co obě
tavému bratru peníze, co klid, co starost, co urážka,
co nevděk?! — | Jako nejprvnější milerád zavře
oko nad poklesky ostatních, jako nejprvnější jest
jim vzorem svou umírněností, rozvahou, laskavostí
a tak svým heroismem vede je hravě všechny sa
sebou všude, všude, třebas i na smrt. — +Ó buď
bratrem nám|«

Buď pastýřem nám! — Dobrý pastýř všechny
ovce ve stejné lásce má a když některá zbloudila,



vám ještě jednou s vřelým a opřímným tisknu
tím ruky vždy Tvůj

V. Beneš.
Na Klecanech, 17. břesna 1884.

Než Benešcvy naděje kladené ve příznivé
účinky nastávajícího jara se nesplnily. Ná
sledkem v dopise Doubravovi přiznauého ne
šetření se choroba jeho vypukla novou silou,
tak že pomoc proti ní hledal v Marianských
Lásních, kde dne 20. června 1884 přepaden
byl náhlým chrlením krve, jemuž podlehl — —

Když jsme potom Beneše, obklopeného a
krytého háji růžových věnců, za lazného

ervnového odpoledne z Týnského chrámu
vezli Prahou davy trochlícího proň lidu
k poslednímu odpočioku na královský Vyšehrad,
kráčel za jeho rakví se stařičkým klecanským
jeho farářem jako nejpřednější trahlící pozů
stalý nejintimnější jeho přítel dr. Josef Dou
brava, tehdy vicerektor pražského semináře,
jemuž po něm zůstalo pro další jeho život
nejapřímnější Benešovo přání, aby ma „dal
Pán Bůh po život všeho nejlepšího — — —*"

A přání Benešovo se splnilo! Milý jeho

příte) dr. Doubrava vstupuje ve přítomnýchdnech na biskupský stolec královéhradecký a
čistý duch vzácného jeho přítele Beneše a trůnu
Stvořitele a řiditele světa zajisté že při tom
oroduje, aby přemilý jeho přítel Josef, jehož

ušlechtilé snahy a zámysly nejlépe znal, pojehož společnosti a lásce dychtivě prahl,
šťastně a platně po dlouhá a dlouhá léta pů
sobil jako vrchní dochovní pastýř lidu, jehož
službě a milování od chlapeckých již let život
svůj spolu zasvětili, k působení tomu se při
pravovali a v počátcích jehu vzájemně se sí
lili a povzbuzovali.

Jen ne přemýšlet!
(3) V jednom divadeintm kuse zlobí se

pyšný bankéř, že jeho podřizený úředník pro
vedl jistou manipulaci, jež se mu nezdála
správnou. Bankéř ©—mělz toho prospěch,
ale přece častoval zkušeného úředuíka ne
pěknými slovy. Napadený se rozčilením celý
chvěl a chtěl se bránit: „Prosím uctivě, já
jsem myslel.. .“

„00 myslel ?* soptil kapitalista; „člověče,
vy se opovažnjete myslet? Vy si dovolojete
víc než já.“ — Bankéř ani v hněvu nepozoroval,
jak sám nešikovným výrokem bezděčně pro
zrazuje ua sebe trpkoa pravdu. Než by se byl
trápil přemýšlením sám, raději svému úře
dníkovi vyčinil.

Teď jest mnoho lidí, i mezi „svobodo
myslnými“ občany, kteří do ovravdy nechtějí
přemýšlet a velice se hněvají, hlásí-li se né
který jejich bližní k svobodě myšlénky; nazý
vajísice katolíky „nepřemýšlejícímdavem“, ale,
odhodlá-li se tupený katolík proti jejich pa
novačnosti pronésti svobodný náhled, hned jest
zakřikout: „Ty si dovolaješ víc než my.“ Co
tu jest posud zakřikování od svobodomyslných
evangelíků, řekne-li katolík,že ta Lutherova
reformace správnou nebyla a že ani život ani
„===
vloží ji na ramena svá, jde k sousedům a řekne:
»Radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci ztra
cenou!« — Dobrý pastýř dovede ovce rozeznati
od kozlů a vyvádí své ovce všechny stejné bez
rozdílu na pastvu dobrou. Dobrý pastýř dovede
vybnouti se jedovatým zmijím, utíká před sykotem
jejich, dobrý pastýř chrániti se dovede před vlky
bltavými, byť i k němu přicházeli v přestrojení a
v rouše ovec nejpřítulnějších, nejposlušnějších u
nejhodnějších. — + buď dobrým pastýřem
náml«....— — —

Zářídnes u velebném dómé prestol apoštolský
jasem a barvami dubovými oken gotických, koupá
se v dešti červencových paprsků slunečních, rdí se
purpurem a nachem a kolem kupí se hlavy kněží
mladých i starých, spokojených i ustaranýchaoči
všech upřeny k prestolu tomu a na tváři všech

jedna prosba napsána: +Buď otcovským přítelemnám/« ;
A křížovou klenbou vznešeného dómu břmí

varhany a jásavými akkordy hlaholí: »Tě Boha
chválímela — A v jásot ten vpadá tisíce a tisíce
duší věřících, v nadšení otvírají ústa svá a jakoby
jedním dechem s varbanami jásají: »Té Boha
chválime!« ,

A v mohutný chorál tento vpadá celá diecése
a všude až do těch krajin nejzazších a v kostelích
i nejchudších a nejmenších zaznívá z tisíců a tisíců
hrdel: »Tě Bobu chválíme — máme zas vele
knězela...

Poslání: Velepastýři! V tisícileté paměti smrti
sv. Methoděje byl jsem s druhy nemaohými po
svécen na sluhu Páně. Idea Cyrillo-Methodějská
vžila se mi v srdce i v krev, Čekám, dychtím,
toužím po okamžiku, kdy zase zavane krajinami
našimi v zapomnéní kleslé dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje. — +Ó buď Methodějem nám !«
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učení Lntherovo k skutečné reformaci vésti
nemůže! Jest sice pravdou, že krev tisícerých
odpravených sedláků Ipěla na šatu Lutberově;
vždyť sám Luther „evangelickou“ aristokracii
k pobíjení ubohých nevolníků pobízel; ule o tom
se mnoho myslit a mlavit nesmí, poněvadž by
tím vzniklo zbytečné „pohoršení“; též se nesmí
mooho vypravovat o jeho „asketickém“ sou
kromém životě, protože s apoštolským životem
naprosto se neshodoval. Jest to ovšem podivný
zákaz, ale musíme poslechnout, když sami
svobodomyslní evangelíci neradi pravda o Lu
therovi slyší; za to dovolují protestantětí
pastoři tím větší svobodu myšlení o hlavních
článcích víry Kristovy. Co není dovoleno proti
Latberovi, to dovolají proti samému Ježíši.
Pastor Lžngin na př. nazval na veřejné před
nášce r. 1893 bezprávím, že církev „obtěžuje“
svědomí učením o nadpřirozaném původu Ježíše
Krista. Pastoři mohou i na kazatelně vykládati
o nejsv. Trojici a jiných článcích víry dle
vlastních dohadův;to všejim projde. Štětinský
farář Scipio popíral zázraky, ale proto přece
ma fara zůstala. Ale pronášeti volný náhled
o Lutherovi? Pastor Blóbbaum se opovážil
nazvat učení Lutherovo o spasitelnosti víry
bez skatků — zavržení hodným. Napsal též:
„Lather se odvážil překroucenými místy bible
ospravedlniti svou theorii o hříších, soustava
jeho jest plná odporů, protivníky své uapadal
zařivostí; zkrátka nebyl pravým prorokem
Božím“. Ale to si dal! Hned sí na něho dupii
rozčilení protestanté: „Člověče, ty se opova
žuješ myslet a dokonce takhle myslet? Ty si
dovolaješ víc než myl“ A hned nebezpečného
kacíře odstranili, aby nenakazil ovce svěřené;
kdyby byl psal něco proti Božství Ježíšovu,
to by bývalo něco jiného. A milý pastor byl
odstraněn. Proč tolik wmyslil? „Obnova“ ne
dávno se opovážilu myslet, že Luther zcela
sprostě nadával. Ale bned jsme byli zakřiknati;
vždyť se musí myslet, že jen katolíci spílají.
Moohá Lutherova slova vůbec nedají se r dobré
společnosti opakovat, šerednějších sotva lze
si vymyeliti. Ale dle naučení časopisu „Husa“
byl Lather jen „od sekyry jadraý“, což prý
mu protestanié rádi odpouštějí. Věříme; ale
jak pak, kdyby tak byl mluvil některý kato
lický světec? Ó, to by se tomu dalo jiné
jméno než „jadrnost“. A tak už nám jinověrci
musí prominonti, že se opovažujeme i tady
trochu myslet, ať už si třebu tím přemýšlením
dovolujeme víc, než ovi sami.

Ale už slyšíme volat naše evangelíky:
„To my přece můžeme myslet víc než vy; ne
říkáme, že naše církev jest neomylná, ale
stále zkoumáme její nauka svobodně a pořád
ji opravojeme.“

Ale dovolte, pánové, abychom i o tomhle
Vašem jednání samostatně přemýšleli, Jakou
autoritu může mít Vaše nauka, když ji stále
upravujete? Málokterý článek starokřesťanské
víry jste nechali bez oprav; mnohé jste do
cela zavrhli a slibujete, že budete ještě dále
opravovat. A při tom každý Váš učenec opra
vuje jiným způsobem. Jakou úcta potom prostí
Jidé Vaší strany mohou míti před naukou
Božskou? Štóstí ještě, že Vás všeckyneslyší,
nebo by nevěděli v tom babylonském zmatku,
zda aspoň jedna nadpřirozená, Ježíšem zjevená
pravda jest pravdou skutečnou. Vy jste svým
„pilováním“ zlehčili i autoritu Písma, poněvadž
čas od času prohlašujete hned tu hned onu
knihu Písma za podvrženinu. I mezi sebou se
o tom hádáte. Když říkáte, že hlásáte čistou
pravdu Boží, rcete, v která Vaší sektě jest do
opravdy ryzí nauka Boží; vždyť každá prote
stantská společnost ji vidí v něčem jiném.
A vysvětlete, jak to tedy přijde, že „ryzí na
uka Boží“ se u Vás pořád mění. Anebo aspoň
tolik povězte, kdy konečněsvé názory ustálíte;
posud se Vaši vůdcové u výkladech bible stále
více různí; kdy se shodnou? Kristus Pán,

přišed na svět, poučil nás dokonale; svěřilvou nauku v bedlivé opatrování svému po
zemskému náměstku Petrovi a Jeho nástup
cům. A teď najednou jste se ocitli v takových
rozpacích, jako by za tři století po ukřižování
Ježíše zjevená pravda Boží byla prachem za
pomenutí pokryta. Sestoupil by Kristus 8 nebe
a dal by ae ukřižovati proto, aby jen několik
let menší část lidstva jasnou pravdu mohla
posnati?

Kdybychom šli za nejasnými a rozdílnými
dohady protestantstva, musili bychomna konec
zvolati, že do takového věroučného zmatku
musí znovu přijít viditelně Kristus Pán, aby
Božským hlasem Svým tmy rozplašil; vždyt
teď panuje v protestantských společnostech
větší zmatek ©v nauce o nadpřirozených
pravdách než u filosofů pohanských. Jestliže
se dříve hlásaly různé měnivé bludy ve jménu
rozamu lidského, nechtěl zajisté Kristus, aby
se hlásaly ještě horší nepravdy ve jméno Jeho
evangelia. A až by avóvolní lidé pod rouškou
reformace Jeho nová slova znova počali pře
krouceně vykládati, mosil by sestoapiti s nebe
zas; vědyť takových „svobodomyslaých“ lidt

bode pořád dost. Kolikrát asi by musil Kristus
do soudnébo dne náprava osobně přivádět?

Kacíři největším nesmyslům se odvažovali
přikládati pečeť Svatého Ducha; každý si
vyložil Písmo dle vlastní zvůle. Kdo rozhodne,
kde byla pravda, jestliže se rozhodčí soud
církve již předem zamítá? — Tedy nestačí jen
myslet podle Vaší svobodomyslné šablony;
jest při tom nutno myslet taky správně.

Zprávy o zázračných zjevech v Lúrdech
prohlášeny od našich protivníků za veliký

podrod zpátečníků; to je ovšemnejpohodlnějšíritika. Jen se mnoho přemýšlením nenatmáhat !
My však přece mnoho o těch zprávách pře
mýšlíme. Bernadetta byla napadána přímo zu
řivěod nejvychytralejších protivníků katolictvu;
a když se jí ani před soudem nemohl dokázati
ani stín podvodu, spokojili se francouzští
zednáři aspoň hanebnými lžemi a úředními
zákazy před návštěvou posvátného mista. Oči
vidné zázraky 8e množily, Bernardetta ve své
pokoře se poatníkům ani neukazovala, ač
byla dívkou velice chudoa, nikdy od poutníků
krejcarau nepřijímala; i nevěrci a jinověrci se
obraceli k pravé víře, když viděli veliké zá
zraky Lúrdské, ale slepá nepřemýšlející vášeň
řádila dále. Po smrti Bernadetty zednáři honem
vyrukovali 8 drzou lží, že dívka vše na smrtel
ném loži odvolala; Zola užil o Lúrdech Jží
tak smělých, že sám musil amlknouti, když
mu v Paříži dokázali katolíci zlomyslnou pro
lhanost. Jeden inženýr nedávno prohlásil, že
pramen lárdský jest veden umělým potrubím.
Když byl vyzván, aby své tvrzení dokázal,
hezky ztichl; vždyť již na počátku zázraků se
namáhalo plno nevěrců marně něco takového
dokázati. Ale přes to vše naši protivníci vo
lají: „Nač o tom myslet? My víme i bez
přemýšlení, že to je všecko „klerikální Švindl.“
Tihle katolíci se odvažují myslet více než
my.“ A jiní ještě pohodlnější se vyjadřují:
„Vždyť jsou zázraky nemožny; tedy ani
v Lůrdech se díti nemohou.“ Důkaz o „nemož
nosti“ zázraků ovšem zůstávají pěkně dlužní.
Co na tom? Nač by si tím hlavu lámali?
Rozhodnout o všem bez přemýšlení jest tak
pohodlné! A běda tomu, kdo by se chtěl od
vážit víc než oni sami. Až bude katolík kývat
ke všema, co lidé „pokrokoví“ řeknou, bude
všude platit za muže osvíceného, třeba by
ani nerozuměl a rozuměti se nenamáhal smyslu
nauk předkládaných. Teď se smí mysleti jen
potud, pokud páni „svobodomyslní“ dovolí.
A zle jest s tím, kdo br se odvážil přemýšlet
dál, než kam sahá obzor mělkých duší proti
katolických.

Obrana.
Vsormč uvědomělý hold památce

Husově. Že dr. Kalousek zcela správně žádal,
aby se u nás vědomosti o Husovi prohloubily,
to pozorujeme nejvíc na těch bodrých obča
nech, kteří sami o Husovi „poučují.“ Tolik se
přece čekat mohlo aspoň od uvědomělých pánů
redakce „Máje“. že číslo věnované památce
Hasově bude věcnější než papírový bengál
jiných časopisův. A co se stalo? O pamfletáři
lžipogiovi „Máj“ píše: „Pogius byl povolán,
aby betlemského kazatele přivedl na koncil
kostnický. Líčí tudíž dopodrobna veškery
dojmy ... Popis je pln suggesce a vzrašení.
Zvláštního výzuamu dodávají ma výpisky a
mluvené řeči, podávané historicky
věrně a vybírané a krajní nestran
ností. Ovýslechu,obraněaposledníchokam
žicích Mačedníkových podávají nám oba do
pisy Pogiovyobraz velmi přesný a pře
svědčivý.“

Tak, tak; našinec by nevěřil vlastním
očím. Takovými frázemi 81 usnadňuje refe
rentský úkol i ten spisovatel, který se sluní
na úbočí Parnassu „Máje.“ — Témuž referen
tovi, který tak učeně posazuje u chválí Pogi
ovský padělek, přihodila se nehoda přímo ko
mická. Na téže straně totiž se zmiňuje o Ka
louskova spisu: „O potřebě prohloubiti vědo
mosti o Husovi a jeho době.“ Bylo by vskutku
lépe, aby pan referent nejdřív si všiml obsahu
brožury sám a pak teprve na ni čtenářstvo
„Máje“ upozorňoval; vždyť právě v tomto ne
stranném spisku jest s naprostou určitostí do
kázáno, že onen „Pogins“ jest novověký pro
lhaný protestant, který sice hodně drze ale
při tom neméně nešikovně onen pamflet slátal.
Pak by se přece snad přesvědčil, jak onen
prolhaný falšovač dějin psal „historicky věrně
s krajní (!) nestranností,“ a jaký „velmi přesný
a přesvědčivý obraz“ výslechu Hasova po
dává. — Pak se divme, že řemeslní řečníci
trousí mezi lid nesinysly, jestliže takové
„posudky“ vzpačíi na stromě zeleném. Jestliže
k sluchu toho kritikusa nedolehl všeobecný
rozrach, který již dříve spisek Kalouskův vy
volal, snad zasloužilo dílko universitního pro
fessora, aby referent „Máje“ do něho nahlédl
aspoň před kritisováním; není přece tak ve
liké. — Na jiné nesmysly z Hasových „oslav“
poukážeme v čísle příštím.



Časepis „Přehled“ posuzuje různé i
bezbarvé brožury o Husovi a ku konci drobným
tiskem poznamenává:

„Na vyvarování (!) stačí zaznamenat, že s kle
rikální strany v poslednídobě vydány byly: ve
„Hlasech katol. tisk. spolku:“ „Z husitství do pro
testsntiemu“ od JiříhoSabaly; v „Časovýchúrabách“:
Husité jindy s nyní“. Uvažuje Jiří Sahbala. Tiskové

Drožstro „Vlast“ vydalo vo „Hlasech Svatováclavských“:
„Oslava Hasora“ a Tisková liga rozesílá tento týden 1.
číslo časopisu: „Husitství ve světle pravdy“, ješ ob
sahuje: „Význam Mistra Jana Hasi.“

Tohle je kritika nejpohodlnější; stačí jen
varovat předem i před četbou „klerikálních“
prací o Husovi; vždyť by se mohl státi z někte
rého čtenáře „Přehleda“ protipokrokový kacíř, a
proto jest potřebí vyvěsití index v pravý čas.
Soudíme jistě správně, že těch spisků našich
„Přehled“ nečetl, ba ani neviděl. Zprávička o
nich jest s některými pokrokovými škrty skoro
do slova opsána z katolických „Našich listův.“
Můžeme ctěné obstaravatele „Přehledu“ přes
to vše ujistiti, že přítomné brožury jsou daleko
věcnější a nestrannější, než kterákoli brožara
liberální. Kdyby historickou pravdu katolíci
tak strannicky přebarvovali jako strany po
krokové, což by tu letělo kalených šípů do
našeho tábora! Ale učenci jsou zticha. Nuže,
pánové, dokažte, proč jest potřebí našich
spisův o Husovi se varovati a nestavte své
stranictví na odiv tak pošetile! Naše katolické
spisy o době husitské mají cenu trvalou, ale
pokrokářským vzdušným legendám se badouc
nost jen útrpaě usměje.

Politický přehled,
Mrnisterská krise v Rakousku, která trvala

12 dní, jest skončena, Císař nepřijsl žádost celého
ministerstva za propuštěnou, ale ujistil vlastno
ručním listem dra Kórbra a ostatní členy mini
sterstva úplnou svou důvěrou a uznáním dosa
vadních jeho zásluh a rozhodl, že stran nutného
upravení velice důležitých záležitostí, které osvěd
čeným rukám musejí býti svěřeny, má setrvati
v úřadě nynější ministerstvo, jehož drahocenných
služeb jest státu nadále třeba, Ministr dr. Rezek
prohlásil však, že trvati musí i nyní ra své žá
dosti za propuštěnou. Císař asi vyhoví opětné
žádosti jeho. Dr. Rezek opouští úřad, aby nebyl
nikým vystřídán, Trpkost nad nevděkem se strany
české za všecku jeho poctivou snahu, kferou hleděl
vládu nakloniti Čechům, provází ho hlavně na
odchodu. Že marně v úřadě svém nepracoval,
viděti i z toho, že všechen židovsko-liberální tisk
vídeňský a pražský, když císař žádost ministerstva
za propuštěnou hned nevyřizoval, důrazně vybízel
dr. Rezka, aby se úřadu svého vzdal, naproti tomu
však chvěl se o miláčka svého dra Kórbra, vo
laje do světa na jeho záchranu. Jest jisto, že
odstoupením dr. Rezka nakloní dr. Kórber ještě
více na | vo. Toť důsledek mladočeského vedení!
Že krise odstraněna, poznati z toho, že císař jc
už v Išlu.

Minist. předseda uherský br. Khuen Heder
váry přes všecky obtíže přece oposici obměkčil.
Usnesli se totiž Košutovci, že pe odvolání branné
předlohy nebudou v obstrukci pokračovat. Tedy
zatímný rozpočet a předloha stran obvyklého počtu
nováčků budou ve snémovně uherské řádné vy
řízeny. Menšina strany Košutovy chce však pro
vádět na snému obstrukci dále. Z toho hrozí
rozklad strany neodvislých.

Francouzský president Loubet meškal právě
v Anglii jako host krále anglického. Francouzský
senát zamítl žádost mnichů salesiánských za schvá
lení. Při tom předseda minist. Combes pronesl
ostrou řeč proti řádům, které se zabývají prů
myslem nebo obchodem.

Mezi Bulharskem a Tureckem roste napjetí,
jehož příčinou jest zvláště stálé hromadění vojska
na hranicích.

Také mezi Ruskem, Japonském a Anglií
panuje právě velké napjetí na dálném východě.
Rusko shromažďuje proto na březích Tichého
oceánu množství vojska, a Japonsko s Anglil ne
zůstává pozadu

Z činnosti katol. spolků.
Njezd katol. jednot Podkrkonoš

ských koná se dne 19. července 1903 v místnostech
městeké radnice v Jilemnici s násl. pořadem: Dopo
ledne: O 9. hodině. Uvítání hostí. O 10. hodině
Seřadění spolků a průvod do chrámu Páně, kdež.
slavnostní kázání vdp. Josefa Kousala, faráře z Mříčné.
Pu slavných službách Božích průvod zpět do městeké
radnice. Odpoledne: O 2. hodině. Porada delegátů
katol. jednot stran pořádání badoacího sjezdu Fod
krkonošského. O 3. hod. Zahájení sjezdu, načež pásle
dují přednášky: I. Pana Václava Myalivce, redaktora
z Prahy: Křosťanštísociálové a stavovská organisace.
II. Slečny Františky Jakubcové ze Semil: O pokrokové
činnosti našich žen. III. Pana Fr. Satorie-ho z Prahy:
O úkolech katolíků v naší době. Po přednáškách
předneseny budou pozdravy a čteny dopisy a tele
gramy, načež ukončení ujezla. — Jalikož sjezd náš

má býti novou vzprušinou nejen našeho spolkového,
ale i veškerého katolicko-veřejného divota našeho,
projevují pořadatelé naději, de nebude katolické orga
nisace, nebude arědomělých jednotlivců v našem
milém Podkrkonoší i jinde, kteří by se ojezdu našeho
nesúčastnili, ale že každý dle dle sil svých alespoň

řítomností svou ku sdaru njosdu našeho přispěje,muž naše upřímné „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje,
Důstojným Duchovním Správám!

Za příčinou těžké nemoci Svatého Otce
nařizuje se:

1. Každý kněz vezmiž v každé měli sv.
mimo Reguiem na posledním místě orationem
pro Papa.

2. Po každé farní mši sv. račiž se celebrant
modliti s věřícími za téhož vznešeného paci
enta třikrát modlitbu Pácě s pozdravením an
dělským.

V Hradci Králové, dne 8. července 1903.

Alels Frýdek,
kepitalární vikář,

Program intreonisační slavnosti J.
B. MH.Megra. Dra. Jesefa Doubravy
v Hradci Králové. A Dne li. července1908v sobotu:
Ve 4 hod. 454min. odpol. na nádraží přivítání katbe
drální kapitalou i jinými depatacemi; jízda do města
k chrámu Páně Marianskému, tam požehnání s nej
světější Svátostí oltářní, odtad doprovogenído biskup
skéresidence,kdežpokrátkémoddechupřijímánítěch,
kdož míní Biskapskou Milost pozdraviti. V 7 hod.
90 m. več. pěvecko-hudební akademie v městském
Klicperově divadle. B. Dne 12. července r neděli:
V 9 bod. ráno duchovenstvo jde z kathedrálního
chrámu Páné do bisknpuké residence pro Biskupskou
Milost; průvod do téhož chrámu Páné; mezi chůzí
kostelem na kůru „Te Deum laudamus“; uctění nej
světější Svátosti oltářní; u hlavního oltáře příslušné
modlitby, po nichž Biskupská Milost zaujme trůu
biskupský, vyslechne oslovení kapitalního dókana, na
kteréž odpoví a přijme hold duchovenstva, mezi čímž
spívá kůr „Ecce sacerdos magnus“. Městský děkan
čte s kazatelny papežskou listinu k věřícím a oblásí
udělení plnomocných odpustků. Biskupská Milost koná
u oltáře modlitba k Boha Dachu svatému, Jemug jest
kathedrála zvláště zasvěcena, a slavným pontifikálním
požehnáním plnomocnéodpastky udílí, aačež má pro
mluvu k věřícím a slouží slavnou pontifikální měi
svatou; po té v průvodu návrat do biskupské residence.

Slavnostní akademie na počestintroni
sace Jeho Milosti ndp. biskupa Th. Dr. Josefa Dou
bravy bude pořádána v Klicperově divadle v sobotu
dne 11. července 1903. pod protektorátem slarné
městské rady královského věnného města Hradce
Králové. Pořad: 1. Nešvera: Slavnostní kantata pro
amíšený sbor a orchestr c. e k. pěš pluku č. 42, Na
slova VI. Hornofa věnováno J. B. M. Dr. Jos. Donbra
vovi 2. Pergolese-Dr. Witt: Stabat Mater, oratoriam
pro smíšený sbor, smyčcový orchestr a barytonové
solo, p. Novák, člen Ččesk. pěv. kvarteta z Prahy.
3. Horník: Slavnostní pochod pro orchestr. Rukopisná
novinka. 4, Thomas: Vlašťovičí dueto s op. Mignon,
pí. Jaučová a p. Novák, a piana pí. Bartheldy-ová.
5, V. Novák: Neščasná vojna, ballada pro smíšený
sbor a orchestr. Čís.1. a 2. řídí p. profesor Orel, čís.
3. a 4. p Riepl, kapelník orchestru c. a k. pěš, plaku
č. 42. Ceny míst: Lože 3 zl, křeslo 60 kr., tribunaa
sedadlo [. tř. 50 kr., sedadlo II. tř. 40 kr. Parket a
sedadlo na galerii 2U kr. Parterre 10 kr. Začátek o
půl 8. hodině večer. Konec o 9. hodině, Klavír
Petrofův. Čistý zisk kathedrálním věžím a podpůr
néma spolku studentskému. Předprodej lístků v knih
kupectví p. B. E. Tolmana.

Osobní daň z příjmů. Nazákladěusta
novení $ 217. odst. 3. zakona ze dne 20. října 1896
č. 220. ř. z. bude v úředních místnostech berního
referátu c. k. okresního hejtmanství v Hradci Králové
(Staré Radolfinum, I. patro, čís. kanceláře 6.) od 15. do
28. Července 1903 k veřejnému nahlednutí vyložen
výtah z platebních rozkazů o osobní dani z příjmů
všech poplatníků odhadního okresu Královéhradeckého.

Lhůta k podání prohlášení ku vše
obecné dani výdělkové pro čtvrté období
uklédací (roky 1906, 1905) z podniků dani výdělkové
podrobených, dne 1. června 1903 a daní již předepsa
ných, stanoví se do 31. Července 1908, Prohlášení tato
podávají se písemně neb protokolárně u berní správy,
okresního hejtmanství, i písemních prohlášeních
budiž užito úředních vzorců, kteréžto poskytnou se
poplatníkům na požádání bezplatně úřady vyměřova
cími. Poplatníci se tímto upozorňají, že přesné vy
plnění všech odstavců prohlášení jest jejich povinností,
Nepodá li poplatník v předepsané lhůtě povinného
prohlášení, může komise pro daň výdělkovou vyměřiti
úaů výdělkovou z moci úřední.

K zákazu jízdy dětskými kočárky
po chodnících. Z krahu interessentů se nám
píše: Dle nedávno uveřejněné zprávy vydán byl
udejším el. obecním úřadem zákaz jizdy dětskými
kočárky po chodnících zdejšího mésta. Mámo věnk za
to, že zákaz ten není vhodným ani oprávněným. Chod
niky přec v prvé řadě zřízeny jsou pro obecenstvo
na ochrana proti porozům na jízdní dráze se pohybu
jícím tempem rychlejším neb volnějším a uváděným
v pobyb zvířaty více méně nebezpečnými anebo nyní
též i v Hradci častěji silou mechanickou. Nesmísli
ale kočárek dětský se svou silou hybnou a případnými
průvodci, dětmi to, jež na vlastních již nobou uvého
soudraha v kočárku se nalézajícího doprovázejí, dlíti
na chodníku, pak zajisté odkázání jeou jen na dráhu

jísdní. Tím ale též vydání jsou nemalému nobizpočí,

to forosšn nejrůznějšího draha i byciklům v cestěpřekážeti budou; — a s případné srášky sotva by

děti vyšly bezpobromy. Předetaviti si dlušno poze,že by v příkréulicí Palackého neb Mýtské i dětské
kočárky byly nuceny jezsditi v jízdní dráse! Vádyť
dosti na tom, že na našem Velikém náměstí sl
podsíně není vůbec jízdní drába oddělenaod chodníku
pro pěší, kterýš dosud jest jen zbožným přáním pro
menajícího se obecenstva, do kterého přes tu chvíli
některý povos ponejvíce nešetrně vjede| Že by pak
v městě našem jízdní dráby upraveny byly způsobem
takým, aby jízdou po ní děti v kočárcích vydány
nebyly nebezpečí, še následkem drkotání po dláždění
utrpí otřes mozku, neb ge útlé zašívací ústrojí jejich
se pokazí, snad nikdo tvrditi nebude. Myslíme
proto, še by nejen pan městský rada pro obor bes
nostní, ale i pan radní pro obor sdravotnictví měli
uvášíti, sda sskaz jísdy té jest účelným pro město
naje tak čilé frekvenci se těšící a s péčí o bezpečnost
i zdraví dětí alačitelný. Že by důvodem zákasu smí
něného bylo snad opotřebování chodníků aneb snad
obtěžování obecenstva — jehož členy přec jsou i
dítky — jízdou tou, na to ani pomysliti si nechceme.
— Vádyť ku př. v Praze ani obec, ani c. k. policejní
ředitelství jízdu kočárků dětských po chodnících ne
zakazuje. Nač tedy zákazu takového sde?

Na e. k. gymnasiu v Hradci Král.
jest zápis do I. třídy dne 15. července od :/,9. do
'/„l0, bodiny, dne 16. července od 8 © hodin; hned
po zápise jest přijímací zkouška písemná, Žák předloží
křestní (rodný) list a frekventační vysvědčení. —
Výsledok maturity jest velice příznivý: z 21 fádných
žáků maturovalo 6 s vyznamenáním, povoleny 5 opravné
skoušky; 1 externista propadl.

Ústním zkouškám maturitním na
c. k. vyšší reálce v Hradci Králové, které se konaly
ode dne 26. června do 6, července t. r. za předsednictví
pana c. k. zem. škol. inspektora Frant. Rosického,
podrobilo seo 53 žáků. Z těch obdrželo vysvědčení
dospělosti u vyznamenáním 10, vysvědčení dospělosti
prosté 33, oprava z jednoho předmětu po prázdninách
povolena 7 žákům, z dáci reprobování na rok a 1 na
dobu neurčitou.

Ze Všeedborovóho sdružení křesí.
dělnietva. Schůze úžšího výboru v Hradci Král.
dne 4. července. Přítomní: Urban, Pochmon, Jenšovaký,
Lábus, Karásek a Polák. Podpory nemoc. uděleny:
Teichmannovi z Úpice (7 dní slabost) 460 K, F. Ho
lubovi s Choltic (7 dní rheumatismus) 460 K, J.
Šulcovi z N. Města (10 dní rheumatismus) 6-75 K,
A. Jurické s Paraíka (16 dní chudokrevnost) 6 K;
cestovní podpora Hofčičkovi ve Chvaliné 5 K.

Nedělní nčenická besídka vHradel
Králové. Komitéprozřízenínedělníučenickébesídky
uspořádé v pátek dne 10. července 1908 v 8 hodin
večer informační přednášku „O učenických besídkách.“
Přednáší p. živnostenský instruktor Dr. Polák z Prahy
v sále Živnostensko-čtenářeké Jednoty. Je žádoucno,
by ct. živnostnictvo všech 4 upolečenstov živnosten
ských přednášky té ve laskavě súčastnilo.

Tělocvik. V bisk. Borromeu počal se letos
pěstovaci systematicky tělocvik na nářadí v domácí
tělocvičně, Cvičení řídil p. Voborník po celý rok tři
kráte týdně ve 3 odděleních. Kurs tento navštěvovaly
skoro dvě třetiny chovanců. Poslední cvičení bylo
veřejné a podalo důkaz o značných pokrocích cho
vanců v uditečném tomto sportu.

V ústavu pre hinchoněmé (Rudolfinu)
v Hradci Králové koná se dne 14. Července t. r. ve
řejná výroční zkouška chovanců. Začátek o půl
deváté hodině dopolední. Hosté vítáni.

Jubileum firmy. Dne2. srpnat. r. bade
tomu 40 let, co p. Hejemanem založeno bylo v Hradci
Kr. nynější knibkupectví p. B. E. Tolmanovo,

Jednota av. Hethoděje ve Vídni.
Výroční ebírka milodarů na svátek ev. Cyrilla a Me
thoděje dne 5. července v mariánském chrámu Páně
v Hradci Králové na Jednotu sv. Mothoděje ve Vídni
vynesla 23 K 17 b.

V mebezpečí ntommtí. Dne 3. července
odpol. plavil dělostřelec V. Prokeš v Orlici naproti
okres. nemocnici koně. Dostav se v proud, počal to
nouti. Přítomný poručík K. Klein vrhl se do řeky,
a jeho pomocí, jakož i přispěchavších zatím nedaleko
pracajících pískařů podařilo se vojína od utonutí
zachránit.

Podvod. Prohnaným podrodníkem ukázal se
Pitaš, 21letý účetní u firmy Krušina a Zrůst na
Pražském Předměstí. Šéf firmy oznámil totiž dane 3.
Července v pátek telefonem Záložníma úvěr. ústava
v Hradci Králové, že si v pondělí vyzdvibne 6000 K.
Toho se hned chopil jmenovaný účetní, napsal list,
jejž potvrdil razítkem a falešným podpisem firmy, a
došel si do Zálož úvěr. ústavu, kde mu dle žádosti
vyplatili 4500 K. Získaných peněz užíval podvodník
v Hradci Král. v lehké společnosti ještě v neděli do
poledne. Od té doby zmizel. Podvod byl objeven teprv
v pondělí ráno, když si šéf dle pátečního oznámení
chtěl skutečně peníse vyzdvihnouti.

Jmenování ma středních úkolách.
Skutečnýučitel na ob. reálce v Náchodě VI. Bauer
ustanoven na č. etát. reálce v Rakovníce; prof. stát.
gymnasia v Hradci Králové dr. Jar. Charvát na č.
stát. gymnasiu v Praze v Trahlářské ulici; skuteč.
učitel ob. reálky v Kostelci n. Orl. J. Klíma na stát.
reálce v Žižkově; skut. učitel na ob. reálce v Lounech
K. Kuchař na stat. reáice v Hradci Kr.; prof. č. stát.
gymnasia ve Strážnici Fr. Rejthárek na reálce v Hradci
Král.; prof. reálky v Kostelci n. Orl. B. Truhlář na
reálce v MI. Boleslavi; prof. na reálce v Hradci Kr.
J. Vančnra na reálce v Holešo-icích; prof. gymnasia
v Král. DvořeJ. Vererka na reál. gymnas. v Chradimi.
— Professory jmenováni proz. učitelé: P. Haškovec
z reálky v Pardubicích na reál. v Č. Budějovicích;
dr. O. Kadner z gymnae. v Kolíně ns č. gymnas.
ve Droře Kr.; J. Brabec z reálky v Rakovníce na
gymnas. v Hradci Kr. — Saplenty jmenováni: dr. A.



Profous s reálky v Hradci Král. na stát. reálce v Ra
kovníku; A. Sauer s č. reálky v Budějovicích na
reálce v Hradci Kr.; J. Šandera, saplající učitel ná
boženství v Cbradimi, na gymnas. v Rychnově. —
Prozatímným učitelem jmenován: J. Konnorský, asi
stent č. techniky v Praze, na reálce v Hradci Kr.

Osobní. Pan JosefŠtětka,aprávceměstsképlyvárny zdejší, slavil 1. t. m. oňatek se sleč. AnnouSuchou
na Kladně. — Pan František Šsnkýř, ubeolrent var
banického oddělení pražské konservatoře sDobrušky,
podrobil se v měsíci červnu t. r předc. k. hudební
kommiscí v Praze zkouškám státním ze bry na housle,
klevír, z barmonie a z dějin hudby, a uznán byl

způsobilým samostatné vyačovati jmenovaným předmětům na školách středních a ústavech očitelských.

Utenuli. Dne s. července po dopolednímvy
učování v Maléově Lhotě koupalo se několik školáků
v řece Oslici. Při tom Josef Vik sabředí do hlubiny;
apěchající mu na pomoc Fr. Kyndl, velmi hodný to
hoch, byl tonoucím stržen v proud, kdež oba nalezli
smrt. Oba hoši z přiškolené obce Náhosu byli za
nedlouho vvtažení. Pohfeb jejich byl v neděli na Nov.
Hradci za účastenství školní mládeže avelkého počtu
občanstva.

Dar. Nejmenovaná slečna z Hradce Králové
darovale jubilejní kapli ve Lbotě pod Libčany skro
atnoa bílou štola. Spanilomyslué dárkyní Zaplat Běh!

Výstavy. Výstava čes. severovýchodu
v Hořicích. „%/,—*/, 1903.) Vzácnoa přítažlivostí
bude přednáška „o mluvící lampě elektrické“ cís. rady
p. Fr. Kříšíka z Prahy, předního českého elektro
technika, která demonstracemi jeonc provázena zvábí
jistě četné poslachačstvo z blízka i z dáli. Firma

Křižíkova instaluje na výstavišti elektrické osvětlení,
kteró bude v rozsahu i jakosti pravou ozdobou celého
výstavního podniku. — Pražský Sokol zavítá na vý
stava naší v den jejího zahájení dne 36. července.
Sjezd kloboučníků z Čech, Moravy a Slezska konati
se bude v pondělí dne 17. srpna t. r. na výstavě. —
Východočeská výstava v Pardubicích 1903
od 36. července do 15. září. Ve dnech 15.a 16. srpna
t. r. úepořádána bude téš „Výstava honicích psů“ a
to dle nových normativních stanovení pro přehlídky
a výstavy psů. Poplatok z místai © krmením za
1 psa obnáší K 4— Přihlášky do 1. srpna přijímá a
programy na požádání pošle pan Jan Minařík,účetní
v Pardubicích č. 396.

Úvlužní cestující. Od fary k fařecestují
krajem dva maši a nabízejí toaletní mýdlo ze snámé
továrny v Praze, odvolávajíce se na Odporačenímnohých
pp.dachovních. Na jednom děkanství a Hradce,kde sdíky
odmítli nabídku jejich, hrubě obořili se na neteř p.
děkanovu, upflsjíce jí. Proto pozor na „úslužné“ ty
cestující.

Slatinné lázně Velichorky u Josefova
-v Čecbách do 6. července nevětívilo 206 lázeňských
hostí.

Vyznamenání. Ústřední vodní společnost
„Metaj“ zvolila vldp. Václava Uhlíře, místopředsedu
Polit. dražetva tiskového v Hradci králové a vikáře
v Přepychéch u Opočna, za jeho více jak 1bleté vý
tečné působení ve vodnim družetvu čestným členem.
Skvostný diplom — nádherná práce rmy Farský
v Praze — byl vldp. vikáři zvláštní deputací dne 27.
června v Přepychách odevzdán.

Na vyšší reálce v Kostelci m. Orl.
konati se bude zápis a přijímací zkoušky žáků hlá
sících se do I. třídy dne 16. Července od 8.—10. hod.
v ředitelně ústava. Zápis žáků přicházejících ze škol
měšťanských aneb z jiných škol středních konati se
bude dne 14, září od 8.—10, hod. Bližší zprávy lze

„si vyžádati u řiditelství ústavu.
Praktikanti lókárnietví, Jelikožv ob

vodu společenstva lékárnického kraje královébradeckého
letošním rokem několik míst praktikantských sa
uprázdní, opozorňají se pp. studující e absolvovanou
sextou gymnaniu či realky, kteří by dráhu lékárnickou
nastoupiti mínili, aby se v příčině nastoupení do
dotčených lékáren u starosty gremia lékárníka p. Al.
M. Wolfa v Rychnově n. K. přihlásili, kterýž jim po
třebných informací ochotně podá a o umístění jich
ee ochotně postará. Pp. studujícím realných škol jest
we podrobit: předem zkoušce z latiny.

Z Vejvamovie. Dno 28. červnab. r. konali
občané Lhoty Úřetické (far. Vejv.) významuon slavnost,
při níž dali průchod svému nábožovskému katolickému
přesvědčení. Péčí slavného obecního zastupitelstva
značným nákladem byl opraven pěkný kříž oprostřed
ve. — a nákladem občanů v „Hájích“ postaven zcela
nový kříž, jebož opatrování na budoucí časy — ochotně
na sebe vzalo obecní zastupitelstvo Lhoty Úřetické.
Za velikého účastenství věřícího lidu, v průvodu hudby
a as 60 družiček uvítán byl vldp. světitel Boh. Beránek,
farář vejvanovický, obecním starostou p. Kostelockým
a žákyní Bečkovou, načež v průvodu církevním lo
se Uřeticemi ke kříži ve Lhotě Úřetické. Po zapění
velebné písně: „Svatý kříži“, řízené p. řídícím učitelem
Veselým z Vejvanovic, promluvil vip. TbC. Ant. Mikan,
koop. z Jenšovic, vzletnou, procítěnou řeč, po níž po
svatný úkou svěcení vykonán. Pak odebralo se procesní
do „Hájů“, kde opět vykonáno svěceníkříže druhého.
Po skoučeném obřadu ujal se slova vldp. farář, po
chvalil péči a horlivost osadníků Lhoteckých o zvelebení
cti a slávy Boží, načež případným doslovem poděko
vala vldp. avětiteli žákyně Vladyková. Slavnosti této
zúčastnilo ae žactvo obecných škol z Vejvanovic a
Hostovic, jež provázeli všickni pp. nčitelové.

Z Katné Hory. Zvláštním dostinčiněním
naplniti musí každého ctitele zemřeléhovůdce národa
dra. Riegra, že Kutná Hora, odkud tolik vyšlo útoků
proti stařičkému poctivci, habilitovati chce svou čest
velkolepon, oslavou na počest Riegra, jejíž Čistý výnos
připadne Ústřední Matici. Zaznamenárácmejiž předem,
upozorňajíce na chystané elavnosti va dnech 8. a 9.
srpna, ponechávajíce si program celý pro náležitou

- dobu. — Návštěvníky velechrámu av. Barborského
„překvapaje nádherný dar spořitelny kutnohorské —
- obrovské okno nad varbanami, provedené umělecky

v barvách. — Zíznivý letošní rok dle starých pranostik
deštěm jiš na velký pátek oblášeny, jeví se u nás
snačnýca nedostatkem vody. Proto vyzývá sl. městské
rada, aby obecenstvo vodou neplýtvalo. Upozornění
svláště pro některé ulice a místa včasné, jen jest-li
také účinlívé. — Po dloubých letech opět v minulých
dnech podnikl zdejší ostrostřelecký sbor vycházku do
Boztěže. Účastenství bylo ohromné. Do pokrokova při
pobarvení zdejší vlastenci někteří spouštějí nad tím
ukratný nářek. Myslíme, še není naříkati proč. Proč
by měla ostrostřelecká uniforma býti méně cennější
uoiformy jiné? Kabátové vlastenectví přece už patří
do harabardí. Hlavní je české umýšlení a práce. A
těch obou neupře nikdo ani jednomu členu ostrostřelců.

Z Čáslavě. Rušné dny oslav Husových pře
valily se u nás celkem klidně. Ba zdálo se, še letos
jiš zavládlo jisté vystřízlivění nad tím, že ujaly se
oslavy té živlové vážnější. Kulminační bod slavnosti
mě] stkvíti se v řeči, ku které pozván byl z Prah
Dr. Novotný, místostarosta Sokola. U volbě řečník
má Čáslav takřka příslovečně nešťastnou raku. Jevilo
se to i tentokráte. Řečník sice snažil se mluviti pla
menně, ale podstata scházela. Historické vědomosti
byly na některých místech velmi mělké a když dotkoul
se stránky věroučné, číšelo to úplnou neznalostí. Jinak
nelze přecenasvati patheticky pronesenou větu: „A víte,
co jsou to odpustky? To jsou odpuštění dávno spé
chaných hříchů“ a pod. Po desáté hodině večer byl
úplný klid. Zvláště odtud pořádaný vlak těšil se sla
bému obsazení. Jako skrz na skrs podivně se
vyjímající pendant k této národní manifestací působí,
že na téže radnici, kde v předvečer Husova dne zněla
slova tak nadšená, uaneseno bylo zadání plynárenské
stavby námecké firmě vídeňské. Občanstvo to nese
těžce, že ze všech zástapců obce toliko 6 vyslovilo se

roti a celé zadání práce prováděno bez konkarsu. —
Ne podzim má býti otevřena pokračovací škola dívčí.
Již je vypsán konkurs ne síly učitelské. Zas krůček
ku předu, ale bylo naň čekati dost dlouho|

Z Třebonímna u Úáslavě. Přičiněnímp.
nadlesního Rančíka a občanstva založen byl v při
fařené obci Hraběšíně sbor hasičský. Vetoupil slav
nostně v život 28. června, kdy posvěcens byls nová
stříkačka dp (farářem Petrem při slašbách Božích
v temnější kapli konaných za četného účastenství
z celého okolí. Novémuspolku přejemehojného zdaru.
— Nějskéma ctiteli „Práva lida“ je trnem v oku
každoročně konaná pout do osady Souňova a proto
v posledním čísle otírá sa známým způsobem o kat.
pobožnosti a duchovní správu, překracuje způsobem
všem červeným bratrům epolečným pravdu a skuteč
nost. Mezi jiným vyčítá, že hudebníci za svůj úkon
dostávají — pivo. V listu, jehož polovice vyplněna
jest oznámeními, kde jak drahé pivo lze píti, vyjímá
se untislkobolické napomínání prepodivně. Nechť se
dopisovatel nerozčiloje, pont tato se konala, dokud
ještě chodil po houbách a bude se přes „Právo lidu“
a jeho obslahovatele konati i dále.

Ze Sedlice u Kutné Hery. Dne7. čer
zence t. r. klidně zesnul v Pánu o 1. bod. v noci dp.
Jan Sládek, farář a osobní děkon v Sedici, po delší
chorobě. Narozen v Malé Hyčici dne 16. dubna 1843,
na kněze vysvěcen 21. července 1867. — Osoba v Pánu
zesnulého byla známá v celó diecési, jako praktický
křenař a každému milá svou příjemnou společenskou
povahou. I o opravu velechrámu sedleckého získal si
nemalých závluh. Odpočívej v.sladkém pokoji. R i. p.!

Z Kolína mad Labem. Upozornilijsme
již na těchto místech na realistickou resp. helvetskou
propagandu, která se organisuje na venkově, když
pražeké centram nemohlo z místa. Filiálkou akade
mického „Času“ u nás jest „Česká Stráž“, kterou sem
smutně známý redaktor Dubský přenesl a kterou tak
dost rozhárané poměry našeho města i celého Polabí
soustavné otravuje. Poslední čísla jeho prošpikována
jsou útoky proti kat, kleru. Žádný farář katolický
v celém okolí nenalézá milosti před očima tohoto
pověstného umravňovatele z Plzně, Chradimě, Pardubic
a Mladé Boleslavě Za to neobyčejné protekci těší se
evang. faráři v čele s pastorem Daškem. A naše inte
Jigence je tak málo prozíravá, že domnívá se, jako by
lidové realistické idee skutečné přinášely něco nového
a prospěšnébo. -— Když při minulých volbách smeten
byl 8 parkmistrovského křesla p. Formánek, domnívali
se přemnozí, jaký to nastane ráj za nového purkmistra
a zatím šíří se čím dál tím větší nespokojenost. Despo
tismus, vytýkaný Formánkovi, mění se v rukou nynější
panající strany Časem v tyranatví a zasedání obecního
zastupitelstva v říšský parlament. Suad to bude
zdravým poučením pro budoucnost.

Z Klášterce mad Orlicí. (Svěceníba
eičského praporu. — Zabití.) Dne 28. června konala
se u nás vzácná elavnost — svěcení haeičského pra
poru, který sboru dobrov. hasičů zdejších darovala
pí. M. Hermanová, soukromnice zdejší. Hasiči ukázali
i tímto své katolické smýšlení — jak činívali již
také i dříve. Před nedávnem ei dali posvětiti novou
střikačku, roku loňského novou zbrojnici, letos pak
nový prapor. Již večer průvod s lampiony za zvuků
místníhasičskékapelya za střelby z hmoždířůpřipra
voval jaksi náladu slavnostní u každého na druhý
den. Před farou učinil průvod zastavení, začež jim dp.
farář srdečně poděkoval. Drahý den pek ráno byl
badíček, vítání hostů — konalof se zároveň okrskové
cvičení, pak průvod sestávající z četných dražiček a
dívek v selských krojích a z banderia — jezdci též
v původních selských krojích. — Průvod ubíral se
nejdříve k oběma kmotrám praporu alč. Anince Ka
loasové s Mařence Dolečkové, potom k matce prapora
dárkyni M. Hermanové, odkud nesen prapor na cri
čiště před školou, kde byl umístěn oltář připravený
ku sloužení mše. Oltář krásně ozdoben záslahou
hlavně p. Ant, Bachtela, obchodníka zdejšího. Obřad
svěcení předcházelo kázání, ve kterém místní koone
rator vp. Smíšek pojednal o významu prapora pro
hasiče, o významu hesla na praporu „Bohu k oslavě
—bližnímu k obraně“ a připomenul ovětce sv. Václava
a Floriána — jichž obrazy jsou na praporu. Svěcení
vykonal místní farář dp. Morávek. Na to následovalo za
tloukání hřebů do žerdi s hesly a polní mše, kterou“
obětoval místní furář za asistence dp. faráře Hermana

z Ceských Petrovic a vp. kooperátora. Na to byl průvod
do chrámu Páně, kde bylo uděleno požehnání. — Též
drahá část ulavnosti, cvičení i výlet — poněvadě

časí přálo — velice se vydařila. Hasičům, kteří
beze všebo lichocení vždy zůstávali věrní wvým ná
boženským povinnostem za vedení velitele svého p.
Ant. Simona, řídícího učitele zdejšího — přejeme, by
tak věrní byli své víře i na dále. Dárkyni, která
na renovaci dvou oltářů ve zdejším chráma Páně,
které co nejdříve budouvysvěceny, velkou záslaba mé
— voláme „ZaplaťtBůh l“ — Zabití. V sobotu večer
v hádce mezi dělníky přistavbě silnice na Číháku
zabit byl Antouín Pědďr — soámá to figurka ve
mnohých klášteřích a nemocnicích. — Obci asi se
uleběí. těm, které obtěžoval také — a jemu snad také.
— Tam vede opilství a taláctví.

Oheň. Obec Hluboká u Kracemburka brozně
byla přede z lety postižeua ohni, které si zakládali
pro sábava tři 6—10letí paličové. 18 stavení leblo
tehdy popelem. Pro malva obec škoda veliká! —
Ve středu 1. července o /,1. hod. po půlnoci opět
vypukl zde obeň v hostinci Dojáčkově v robu na půdě,
naplněné eenem a slamou. Prý založeno pod střechou
do stráně zasahující. Mimo obytné stavení hostinské
vyhořelo také stavení a stodula jeho bratra. — Ale
větší ještě obět vyžádal si tentokráte aeúprosný čivel
— život lidský — 13letou Leopoldina Sezemskou,
dcera truhláře z Vídně. Byla zde od vánoc u dědečka
a babičky, kteří si ji vyžádali. V osudnou noc spala
nešťastná dívka se 4 příbuznými na půdě, kde ještě
měli vyneseny věci za příčinou zábavy taneční v ne
děli — před svátkem sv. Petra a Pavla (I) — tam
odbývané. Dvěma minutami se opozditi, a uhořeli by
všichni! Manželka hostinského a jeden syn, jenž
skokem so echodů ae zachránil, utrpěli popáleniny.
Mladistvá rusovláska se neprobadila . . . . spala
spánek, šťastného,bezstarostného mládí ....

Konkurs ovalen jest od krajského soudu
Královéhradeckého na jmění israelity Ad. Picka, ob
chodníka modním zbožím ve Dvoře Králové n. L.
Obchodník ten usadil ae ve Dvoře Králové teprve
loni, chtěl zde míti i obchod vetešnický, jenž ma
nebyl povolen — a nežli uplynul rok, ohlásil již
konkare. Ve dvou letech přibylo do Dvora Králové
asi 80 israelitův.

Náles starých peměz. Na pozemkup. J.
Johna v Ostroměři nalezena při kopání hlíny na cihly
hliněná nádobka s 350 stříbrnými mincemi z dob
knížete Boleslava I. a II. Nález zachován pro museum
královotví Českého.

Ze Wvora Králové m. L (Obecnívolby.)
I letošní volby obecní neobešly se bez agitací a měly
divné pozadí. Vydány byly 4 kandidátní listiny a
zvoleni byli v sboru pp. Bauer Ant., továrník,
Beran Jos., děkan, Fleček Fr., obchodník, Gutfreund
K., obchodník, JUDr. Jeřábek Fr., advokát, Klazar Fr.,
majetník pivovaru, Klazar Jindřich, továrník, Korbelář
Fr., řid. továrny, Kučera Jan, lékárník, Saitz Ot.,
řiditel gymn., Schulz Ant., rada zem. soudu a Zlatník
Alois, továrník. — Ve II. sbora byli zvolení pp.:
Holub Jan, ostrohář, Klusl V., hostinský, Morávek V.,
šk. inšp., Minzor Jos., řid. továrny, JUDr. Nedbal
Rad., advokát, Nettel Ad, koželah, MUDr. E. Rein
bergor, lókař, Svoboda Jan, obchodník, Syřiště Jan,
obchodník, Šabrt H., správce nem. pokladny, Voverka
Jos., professor gymn. — Ve III. sboru: Finger St.,
obchodník, Kraenk Fr., klempíř, Lorenc Fr., obuvník,
Lemle B., rakavičkař, Matouš V., hostinský, Měšťan
L, uč, Novák K., obchodník, Pavelka Em., rolník,
Rambousek F., zámečník, Růžička Jos., hostinský,
Taufmann Jan, hostinský, Vondrouš Jos., obchodník.
Do obecního představenstva byli zvolení: za starostu
opět p. St. Finger, za I. radního p. JUDr. Fr. Jeřábek,
za II. r. p. MUDr. E. Reinberger, za III. r. p. Jan
Kučera, za IV., p. Jan Holab, za V. p. Fr. Lorenc a
za VI. p. H. Šabert při druhé volbě.

Různé zprávy.
Čtěte ve dnech Husových Sa

hulovu brožuru „FXIusitéjindy a
nyní“, kterou nazvaly „Kat Listy“
zlatou knížkou. Stran (2. — Cena
24 haléřů.

Nemoe sv. Otce- O zdraví sr. Otce Lva
XIII. přicházejí nyní zprávy velmi smutné. Sr. Otec
onemocněl vážně zápalem plic a sil mu patrně ubývá,
ač vznešený kmet jest atéle při jasném vědomí; sám
žádal, aby byl zaopatřen. Lékaři vzdávají se veškeré
naděje na uzdravení. Po provedené na něm operaci se
nice sv. Otci ulebčilo, zánět plic mizí, ale přidružila
se zaše slabost srdce a ochrnutí ledvin. Soustrast nad
nemocí papežovou jeví se v celém avště,

Slavnost velehradská, k níž na sv.
Cyrilla a Methoděje zavítali v hojném počtu i Čechové
z království, vydařila se nad vše cčekávání. Přítom
nost Jeho Em. njdp. kardinála Leona 47. pána Skr
benekého, arcibiskupa pražského, J. Ex. p. biskupa
brněnského dra Fr. Bauera, J. Ex. p. metropolity
rusínského Szeptyckého a mnoha jiných hodnostářů
církevních dodala celé slavnosti povznášejícího lesku.
Účastníkům, jichž bylo na 80.000, zářilo z očí nad
šení a touha, bráti se světlou atopou uv. bratří Cy
rilla a Metboděje. Badoucně vzdají Čehové jistě větší
hold památce av. Cyrilla a Methodéjs. Diecési králové
bradeckou na pouti velebraduké zastupoval vdp. ka
novník Jan Barták.

„Zázračná“ Kristina Rimglová, která
před lety rozvířila celé severovýchodní Čechy zprá
vami o „zázracích“v Suchodole u Police v Čechách a
na jejíž rejdy v té příčině vrhl patřičné světlo pa
stýřský list $ p. biskupa Brynycha, odsouzena byla
6. července olomouckou p rotou k trestu smrti pro
vazem, uznána byvši vinnou zločinem prosté vraždy,
spácbané na své přítelkyni Anežce Špačkové. Po delším
úporném mlčení učinila odeouzená svému obhájci dr.



Richtrovi nová sdělení, následkem čehoš ohlášena
zmateční stížnost.

Co je všecko klerikálmí. Za klerikální
„demonstraci“ pokládejí moravští „pokrokovci“ naši
velebradskou pouť i katolický sjezd chystaný do Brna
na konec července. Naše „Siovo“ to docela problašuje
za „blerikální švindl.“ — Jen slepý nevidí, jak jest
cyrillo-methodějské dědictví neurvale napadáno, jak
se podkopává křesťanská víra vůbec; jest to tedy ně
jakým „klerikalismem“ nebo švindlem, jestliže se ka
tolictvo organisuje k obraně avé víry? „Klerikální
schůzky,“ tof název pokrokářů pro návštěva služeb
Božích; „klerikální dembnetrace“ jest Božítělový prů
vod. Naposled i každá modlitba bude zvána klerika
lismem. — Realistický „Přehled“ v čísle 29. píše: „Kle
rikální „Vychovatelské listy“ soudí o brožuře „Orga
nisované učit. a náboženství“, kterou loni vydal P.
Hofer-Rectas (pod pseudonymem Posolda): „Není vní
sni pravdy, ani lásky, kterou přece prozářeno by
býti mělo dílo zvláště katolické“ A teď skromnou
otázku: Jakým právem „Přehled“ „Vychovatelským
listům“ dává název „klerikální?" Snad proto, že
odsuzují příkrý boj proti nekatolíkům? Snad proto,
že nabádejí k pravdé a lásce? „Vychovatelské listy“
pomíjejí nekřesťanské výpady našich učitelských listů
pokrokových proti katolictva důsledným mlčením a
věnují se « chvalitebnou péčí výhradně vzdělavatelské

ositivní prácí; snad tedy z této příčiny jsou kleri
Řální? Už jeme se stokrát přesvědčili, že katolík ne
ujde jízlivým potapám, at dělá co dělá, nechce-li do
pracho zašlápnonti přesvědčenísvých otcův a nemíní-li
se zcela poddati vleku „evangelických“ a židovských
listův. Vzpomínáme si, že sv. Jana Křtitele tapili
židé pro jeho půst, Kristu zase spílali proto, že po
žíval pokrmu ; nápoje. Nynější židé se svými pokřtě
nými pomocníky se nezpronovéěřili svým otcům.

Stadentstvu českému! Přizahájenísbí
rek divadelních v uplynulém roce“ bylo to první
stadentstvo, jež pro myšlénku — zbudovati na Moravě
důstojné české národní divadlo v Brně — se zápalem,
nadšením, mládeži vlastním, pracovalo, budilo zájem
přednáškami, divadlem, slavnostmi, a tak vykonalo
veliký a cenný kus práce pro uskutečnění důležité,
národní a kulturní akce. Dnes, kdy sbírky divadelní
již dospěly značných rozměrů a kdy již jen na někte
rých místech pro sbírky divadelní ničeho nenčiněno,
na některých pozvolna se pracuje, stadentstvo české
jistě přispěje vší silou, vší horlivostí mladých duší
k tomu, aby i na těch místech, která dosud nesplnila
avon povinnost, sorganisovány byly divadelní sbírky.
Dnes rozjelo se stadentstvo po všech městech a obcích
a bude jistě jeho prvním úkolem získati ochotné abě
ratele, aneb samo za pomoci ostatních obětavých
přáteluchopíse prácepro sbírkydivadelní.Tuprosbu
vznášíme na naše stadentstvo a doufáme, že ne na
darmo |

Bramborové jubileum. Právěletosjest
tomu 350 let, kdy se brambory dostaly do Evropy.
Roku 1853 postavili v Offenburku v Badensku pom
ník Fr. Drakeovi, o němž se praví, že první přivezl
brambory do Evropy. Zprvu byli sedláci a venkov
proti bramborům; teprv ve druhé polovici atoletí 15.
rozšířila se potřeba brambor všeobecně, a to mnohdy
prostředky násilnými. Tak pruský král Bedřich Veliký
poračil, aby za assistence vojeka aedláci v Pomo
řansku a Slezeku sázeli brambory. V Rakousku byl
to císař Josef II, který měl zásluhu o rozšíření
brambor. Ve Francii sábli ku lsti: lékárník Parmentier
daí veliké kusy polí posázeti brambory a do řádků
postavil výstražné tabulky s nápisem: „Kdo vykope
drahý plod, trestán bude žalářem l“ A protože zapo
vězené ovoce chutná, kradli sedláci vesele, vařili a jedli.

Mouka uherská a svépomoc. „Obrana
Zemědělců“ píše: Všechno to úsilovné a avrchovaně
potřebné volání po boykotta proti uherské mouce za
nikne bez ohlasu, jestliže nepřistonpí se odhodlaně
k praktickému řešení této pro nás nejnaléhavější
otázky. Nestačí jen volati: „Nekupujte uherskou
mouku!“ Jest nutno, aby se věc jednou již vyvolaná
zdařila a poměry pokleslého našeho mlynářství se
zvelebily: upozorňovati napřed nu naše vlastní lidi,
české obchodníky, kteří jskoby se nic nebylo stalo,
nadále uherskou mouka kopají a objednávají. Jest
třeba letáky a lacinými brožarkami zpopularisovat
boj pro naši mouka. Třeba vniknouti s agitací do
všech měst a do všech veřejných místností. Hosté
kaváren, hotelů, restaurací nechť poučení jsou o nez
bytnosti národohospodářské obrany naproti mlýnům
uherským, aby nepřijímali od číšníků výrobky, pečené
z uherské mouky! Jest třeba všude mezi nájemníky
všech domů rozšířiti vědomost o naléhavé svépomoci,
aby rodiny a slnžky žádaly při nákupech výhradně
mouku českou, aby lidé chodili jea do těch krámů
kupovat, kde dali obchodníci již výhost mouce
z Uher a odebírají českou mouku. Obchodníci tako
víto nechť vyvěsí na krámy nápisy s oznámením, že
jen českou mouka Izs u nich dostati. Přilivem obe
censta do těchto krámův vzbadí se zdravá konku
rence mezi obchodníhby, jejíž výsledkem bude: na
prostý výhost uherské mouce z české země. Nebude-li
odběratelů uherské mouky, nebude-li nenvědomělých
cukrářů a pekařů, kteří by mouka z Uher odebírali,
nebude také obchodníků « uherskou moukou a nebude
následkemtohoani překupníkůa agentů, kteřís celou
svou výmlavností nic nesvelou pak proti energickému
provádění svépomoci. Nemlavte o boykotu proti uher
ské monce! To nic nepomůže. Volejte však po dů
kladné svépomoci! Sobě klňme — ne uherským
mlýnům! Sebe zahrňme výčitkami, neboť jedině my
Češi — nikoliv Maďaři — můžeme za to, že podce
ujeme své zemědělství, svoji kulturu, dávajíce před
nost výrobku cizímua ničícetak vlastní náš průmysl!

Spořivost. Zvláštní způsob nabádání ke
apořivosti zavádějí záložny Raiffeisenovy v Německu,
jež posílají své výběrčí po domech, kteří ubírají vklady.
Každou neděli přichází si výběrčí pro úspory třeba
sebe menší, která v záložně uloží. Když pak záložny,
které zároveň zprostředkují nákup různých hospodář
ských potřeb, nakoupí zboží, tu netřeba jim teprv
peníze vymábati, jelikož každý člen má v záložně již
tolik uloženo, že se tfm zaplatí odebrané zboží, Pruské

ministerato schválilo týdenní vybírání úspor a odpo
ručuje způsob tento všem úřadům jako nejlepší způ
sob nabádání k spořivosti.

První česká pout do Lurd. Účsstníci
této pouti nepotřebují cestovního pasu, postačí jim

pon poutní legitimace. Přihlášky končí 15. červencem.do by ae saad chtěl po 16. červenci přibláeiti, mosil
by to do 15. července oznámiti lístkem, na př. když
nějaký úředník zažádá za dovolenou ado 15. července
by neměl v rukou vyřízení. Zvláštní vlak jest již nyní
zabezpečen. Přihlášky přijímá Leopold Kolísek, farář
v Předklášteří u Tišňova na Moravě.

Dámská moda. Známo, že něžné pohlaví
v Americe a už i v Evropě ozdobuje si kloboky tílky
neb peřím chycených ptáčků, jichž se takto ua tisíce
povraždí. V poslední době však počínají v Americe
odchovávati ptóčky promodní účele uměle a ve velkém.
Jistý podnikatel zařídil si chov vran, jichž má ně
kolik set kusů a vejce jimi snesená dává vylíbnoutí
v umělých líhních. Za 14 dní po vylíbnatí mláďata
se usmrtí a upravené mrtvolky ozdobují pak kloboaky
novomodních Američanek. Něžnost pak dávají vi ta
kové dámy dále přivuzovati.

Zidovské pohlednice Husovy. Radi
kální Listy dne 4. června píši: „Jako všeho, tak i
oslavy památky Hacovy cbytil se obchodní nárou
židovský a hodlá z ní pro sebe vytlouci kapitál.
Řadou židovských výrobků, blavně pohlednic, zapla
vena celá Praha. Jeden drah je zvláště celým
svým původem pozoruhodným. Jsou to pohlednice
dvojaké, při nichž objeví se vyobrazení pomníko
Husova, zatáhbnesli se proažkem papíru, dole umí
stóným. Vynálezcem tohoto patentu je žid Hugo Bondy,
podnik financaje žid Fiechl, konfekcionář a „krásného
děcka“, výrobcem je žid Lederer a Poppera komissio
nářem žid M. Reich! A ke všema vytištěno na po
hlednicích, že vzorek zákonem chráněn je — v říši
německé. ©Nemůže být věra větší nestoudnosti a
drzosti, než jakou mají synové vyvoleného národa“

Neštovice. Provedenýmipokusy bylo zjištěno,
že i ty nejhorší neštovice zmizejí a horečka ihned po
mine, dá-li ae nemocnému užívati medu u vodou.
Tento prostředek byl na nemocných vojínech v Ně
mecku vyzkoušen.

Pravost medu vyzkoušíme| následujícím
způsobem: Zahřejeme v láhvičce dvě lžíce medu asi
s třikrát tak velikým množstvím líba a směs dobře
protřepeme. Po nějaké chvíli usadí se z falšovaného
medu bělavá sraženina, kdežto med z květin se úplně
rozpustí, aniž by jakého zbytku zanechal. Barva medu
jest nejen na druhu květin, z nichž pochází, závislá,
ale i na jejich stanovisku. Med z bílého jetele a
z agátů jest skoro úplně bílý, med lípový jest žlutavě
zelený, med z chrpy jest zelenavý, med řepkový jest
bílý se slabým nádechem do žuta, med z ligrusu
(vičenec) jest zlatožlutý, feuyklový jest zahnědlý u
konečně med z vřesn (břasy), jaký sbírají včely v le
sích, jest hnědý až tmavohnědý.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 4, července 1903 1 h'

pšenice K 30:00 —1200, žita K 900—960, ječmene
K 760—850, oveaK 6-60—600, prosa K 00:00—0000,
vikve K 6:20—950. hrachu K 1600—24'00, čočky
K 26-00—0000, jabel K 20-—, krap K 1800-—3200,
bramborů starých K 300 -3-20, bramborů nových
K 5:60—6-40, jetelového semene červen. K 0000
—0 00, mákuK 80'00—34:00, Iněného semene K 16-00
—19'00, 100kg. žit.otrub K 10:50, pšenič. otrub K 10 00,
1 kg. másla K 220—2:40, 1 kg. sádla vepřového K
190—000, tvarohu k 0-32—0-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 000—000, jedna kopa cibule nové
K 0040—0 60, jeden hektolitr staré cibule K 700
—8:00, jedna kopa drobné zeleniny K 060—1'00,
1 kopa zelí 0*00—0:00 K, 1 kopa mrkve 080—1'00,
1kopa kapuaty K 3:00—4:00,1kopa saláta K 0 80—1'20,
1 kopa celere K 0-00—0'00, 1 hl. jablek 000—0'00.
— Natýhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
4. července 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
hl. pšenice 402, žita 436, ječmene 49, ovsa 41%, prosa
—, vikve 10, hrachu 2, čočky —, jahel 19, krap 6,
jetelového semínka —, lněného semínka 1, olejky —,
máku 26. 2) Zeleniny: kop zelí —, okurek 10, ka
pusty 16, cibule steré 10 hektol., cibule nové 66 kop,
drobné zeleniny 92 kop, mrkve 102 kop, brambor
starých 95 hektol., brambor nových 93 hektol.. salátu
162 kop, petršele3 — kop, celere — kop. 8) Ovoce
hl: třešní 85, jablek —, hrušek —, švestek —.

4 Drobného dobytka: vepřů 14 kusů, podevinčat 650,at —.

Listárna reodakoe.
Do Lnáfř. Vyrovnánol

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křestanského, svópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky drahy, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. V nejmoderačjším provedení

s úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceuy i obrázky velkých hbodiu
na požádání zašle.

Důvěry hodným tásilky na výběr téš i na splátky
Des svýšení cen. — Založeno r. 1843
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přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinn« v Hradci. Králové.

Založeno T. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporačajeKarel Zava

zlatník apasířv Chrudimi
svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vče alině v ohni zlacené a stříbřené, začseručí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej“
levněji vyříditi Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
unovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou 80 již svécené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. 3 závod můj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Navštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Zánovní nábytek
ze 8 pokojů, ořechový,matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celka neb jednotlivě velmí levmě oa prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís, 353. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.



Hogpodyňská škola ve Stěžerách
u Hradce Králové.

Nový, 17. školní rok započne 16. září
1903. Účelem hospodyňské školy jest, aby
dívky, nabyvěl ve škole obecné přípravného
vzdělání, vzdělaly se theoreticky a prakticky
tak, jak jest toho třeba k správě domácnosti
vůbec a rolnické zvláště, Škola umístěnajest ve
velmi účelně zařízené budově. Vedle bohatých sbírek
učebních,má vlastnívZorně zřízené hospodářství, ;
malou mlékárnu a rozsáhlouŠkolní zahradu. Zi
celé zaopatření ve školní společné domácnosti platí se
měsíčně 32 K předem; školné obnaší 60 K za rok.
Slavná okresní zastupitelstva : na Král Vinokradech, Da
Smíchově, v Karlíně, na Mělníce, v Jaroměři, ve Vys.
Mýtě, v Nov. Bydžově, v Kouřimi, v Chlamci nad Cidlinou
zřídila stipendia pro dívky svých okresů k usnadnění
návštěvy školy hospodyňské. — Veškeré blišší zprávy
ochotně podá ředitelství školy.

Kuratoriam a ředitelství školy hospodyňské
ve Stěžerách.

M. Trachtová,
ředitelka.

H. Srdinko,
předseda karatoris.

OO0oOoOoOoOoOotHooOoOoOoOoOoOOoO:

Vzorné zařízené

slatinné lázně VE||GHOVKÍ
u Jaroměře v Čechách.

Oevědčené proti rheumatismu, dně,
lechlas, dále pro chudokrevné, skro

phulesu, nemoci ženské atd.
Léčení studenou vodou. | Elektrické

lázně dle prof. Gartnera.
SRB- Přeboapující účinky léčivé. -JM

Hůvabná lesnatá krajina. — Osvědčený lázeňský
lékař MUDr. V. Maxa z Praby.

Pošta a telegrafní stanice +. budově láxeňské.
Pohodlné spojení s Prahou čiyřikrát denně.

Výtečnd restaurace v regii. — Cemymírné !

Obšírné prospekty zasílá správa lázní zdarma.
== Dvakrát týdněkoncert.———

NOVOTINY

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Věestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

KOSA

Ceny a rozměry:

České zasílatelství hospodářských potřeb

v Hrumicich (Morava).

je nejdokonalejší

=Meteor
elektrická kapesní

svítilna nové doby.
Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi aovoa.

Nesčetná pochvalná uznání. — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 45 hbvíce.

Vývozní dům praktických novímek

A, Palrná a syn v Jaroměři,
Založeno 1842.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
Délka cm. bratr P. J. Neškudi

65 70 75 60 85 90 96 100 106 110 (bratr P.Z. Relkudy, faráře vo Výprachtilh)
Pološiroké doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

„k 2122162202262322402522682603— svůj osvědčenýa často vyznamenanýiroké výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
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Z Prahy do Hrade

Králové.

Všem milým přátelům a "sí
příznivcům SEL

a srdečné ns Bohem«.Jan Pátek,
řidite) Ústřední banky českých

spořitelen v Praze.

V Praze, v červenci 1903.. (W

Sos ésesceCD

Bazar p M

doporačuje « p
svůj hojnězá= | OUT
sobený sklad — dříve—
všehodruhu. J. Jeřábek
Prádlobíléabarev| První modnízá

parníky ň vod pro dámysy pro pány a ,
d

Sířeviícea spore|| | radní Král
Baym dámy©"jp Velká podsíň

Deštníky doporučaje

Nákečníky franc.| | 5'ů) hojně záso
(novinka) bený sklad

Peněženky franc. .
(novinka) salsonníchTobolky na dout
níky

Kuřácké stolky
Vázy
Poprsí
Nástěnné talíře
Čínské a Japon

ské dekorační
předměty

Rakety, míče a
všechny potřeby
pro tennis

Kopací míče 5Ia.
koženým povlakem
něrovačky zaru
čené fazony celo
roční

Výstava hraček
a dárhů prokaž
dou příležitost se
hodící

Frt. Čupr,
obchod dal. a modní

Hradec Král.
Klicperova ulice

proti kavár. p. Fialy.

dámských
látek."©

Koberce.

Kedvábi.

Záclony.
Pokrývky

jednotlivé
i dle soupravy.

Přikrývky
vlněné i hedvábné.

|Povné ceny!C5
KOOKKOOOOOKOKOOOOOOKK

Svaté obrázky
. všeho druhu, nabíscí

vo velkém výběru a saooládt výhodnýchpodmínek

Karel Šimé V Č Budějovicích.
be- Vapřkyjsounapošádáníkdisposici.-8KKKAK

Pilnáčkovo“U

mýdlolanolínové

„© jest mejlepšímýdlotolletní.G
tém

nejpřísnějším požadavkům úplně vyhoví.
Vyrábí jiš od r. 1897 výhradně

PILYACEL, c. a k. dvorní dodavatel— v Hradci Králové. —-k

©O0000000

Hotel Bařtipán „u Černého koně“

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

. | přemědle předpisů církevních v každémslohu.
v Hradci Králové. odporučujefrma

Velovéženéma„beoenstrupradce Fotra Buška synové,ové i na venkově. um vod řez a sochařský pro
Dovolují ti P. T. obecenstvu v známost práce kostelní

uvésti, že na mnohostrannoužádost, počínajíc V Sychrově (Čechy), založena roku 1853.
dnem 15. června 1903,jsem započalstášeti jen Fotografe a nákresy u velíkém výběru na přání k na
novým osvědčeným strojem nejlepší soustavy hlédnutí franko zašleme.

známý Nejlepšíodporučení! | Plánya vospočtyse neúčtují..
plzeňský "ga Provedenoke300oltářů. “
W“ prazdroj
z měšťanského pivovara

v litrovýcha půllitrovýchláhvích;— též i První královéhradecké
v čtvrt-a půlhektolitrech. parostrojní

Ctěné objednávky i sebe menší, pro město

jeskoži pro venkov,vyřízujico nejpešlivějí. ( h I áVdokonaléúctě r u r n d

' Adolf Bařtlpán, ANT. MANYCHA
doporučujesvé výrobky původních

O0000000000000000Ď | "ioráTjstmánáta| Bopreoriaprovedení
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.

KOPP | ŠTorobníprácemoder.nozick
j Nejdůstojněšíbisk. konsistořídoporučený+ a rospočly. '

) uměleckýzávod ž Přijímajíso reškeré prá obráběnío o prop. truhláře —ap se hotové

% Šas. AKHieslicha p obráběnévýrobkya forayry.. o, ORY>Vzorkovýsklad látek. i

* provádí eškeré prácev oborustavby a ob- * Sklady:novován

+ + HradecKrál., Pospišilovatřídač. 320. %x oltářů, m y€ Pardubice,Sladkovskéhoulisoč.336
+ , + ve vlastním domě.

%swkazatelen,* =X křížových cest, Božích hrobů, eoch atd. a od- X “ .
ujje bornon dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť +

x trvanlivé zlacení a polychromování,všesolidněvea levně při výhodnýchplatebních podmínkách. j

Ť počky,oostyata ochotnéabeapletně,© Bos-g jest nejlepší uměle zhotovená nuj | jaké vyrábí na vlasovém týlu vlásenkář

„ Závod pro kostelnípráce a výroburámců *+ saloženr 1991.|, Karel Marvan,
KEE PH naSvatojanskémnáměstí„uzelenéhostromu“

| X
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Předplatnénačtvrtroku24soh
> na půl roku SA — AČíslo 29.

Pastýřský list J, B. M. ndp. dr. Josefa Doubravy.

JOSEF,
z Boží a Apoštolské Stolice milosti

biskup královéhradecký,
vzkazuje velebnému duchovenstvu a milým
věřícím své diecése pozdravení a požehnání

ve jménu Páně!

Nadešel mi památný den, kdy z úradka prozře
telnosti Boží poprvé ocítám se n vás: biskop ve své
diecési, pastýř u svého stádce, otec ve středu své du

chovní rodiny. Vidím v duchu před sebou širou vinici,štípenou nejdůstojnějšími předchůdci mými, s Čeratvými
stopami apoštolské prácev Pánu zesnuléhošlechetného
biskupa Edrarda Jana Nep. požehnané paměti; vidím
atádce půldrahého millionu lidu věřícího, čekající pa
stýře, jenž by vedl je na pastvu dobron; vidím pře
četnou rodina duchovních synův a dcer, vyhlídají
cí toužebně po otci, aby lámal a podával jim
chléb božského učení, božích milostí... Toť úkol,
za kterým přicházím, takový úděl badoucí života mého.

Nedivno, de vůči této úloze duše chvěje se
v nejhlubších útrobách, že pokorně vyznávám se žal
mistoa: „Já nazný a chudý jsem, Bože, spomosiž mi.“
(Žalm 69, 6.) Všsk nepoklesám srdcem; dodávát mi
mysli slovo a příklad apoštola národů, sw. Pavla,
jenž v biskapských pracích důvěrně se honosil:
„Všecko mohu skrze toho, kterýž mne posiluje.“ (Fil.
4, 13.) Nepoklesám myslí, ana důvěra ve mně utvr
zuje též pečlivá matka svatá církev, jenž v modlitbách
vícekrát za den nám kněžím na rty klade slova: Adiu
torinm nostram in nomine Domini“, posilojíc nás

pordou v nich obsaženou: „Pomoc naše ve jménaáně ...
A tak jiš a důvěrou nastupoji vznešený úřad

biskapský.
Jdu na vinici Páně v slavné diecésikrálové

hradecké. Štípena jé převzácnýmkmenem vinným,na ném vy, drazí diecesáni,jste ratolestmi. Kmenem
tím sám Pán Ježíš Kristus, jenž slavně prohlásil
učedníkům: „Jáť jsem vinný kmen, vy ratolesti“ (Jan
15, 6.) Čeho po vinici své žádá, zřejmě pověděl řka:
„Zůvtaňtež ve mně a já ve vás“, zaslíbiv epolu: „Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnobé.“
(Jan 15, 4—65.) Ukolem na vinici Paně tedy jest pě
atovati a udržovati Živé spojení věřících 8 Pánem Je
žíšem, aby jsouce věrní učedníci a následovníci jeho
přinášeli ovoce mnohé. Co práce duchovní, těžké, na
máhavé za touto příčinou u vás a pro vás bylo již
vykonáno!

Ti, jež Pán poslal k vám, potem ovlažovali půdu
vinice této a nejednou i slzami akropili ji vidonce,
že ta či ona ratolest vadne, usýchá, odtržena byvši
od kmene Ježíše Krista. Za týmž úkolem i mne po
eílá Pán: Jest mi péči míti, abyste byli a trvali
v živém spojení s Pánem Ježíšem Kristem, s tímto
vinným kmenem, na nějž štípení jete křtem svatým,
z něhož proudí do duší vašich oživující síla milostí
nejhojnějších ke spořádanému životu křesťansko-kato
lickému.

Podmínkou živého spojení s Ježíšem Kristem
jest láska k Néma; čádáť: „Zůstaňte v milování
mém.“ (Jan 16, 9.) Kéž dovedl bych v srdcích vašich,
drazí diecesáni, roznítiti plamen této lásky tolik ho
roucí, tolik věrné, tolik obětavé, abych o sobě io
vás všech mohl s apoštolem národů zaslíbiti: „Jist
jsem zajisté, že ani smrt ani život ani amdělé ani
nížectvo ani mocnosti ani věcí přítomné ani budoucí

ani síla ani výsost ani hlabokost ani jiné stvoření
nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest
v Kristu Ježíši Pánu našem.“ (Řím. 8, 38—39.)

Oršem není mne tajno, co úkladů strojí se vě
Hceímulidu, aby odtržen byl od lásky Boží a zpro
nevěřil se Pánu Ježíši Kristu. Za takového nebezpečí
poroučím vás v nejavětější Srdce Ježíšovo, jež církev
svatá ne nadarmo zove bořícím ohniskem lásky. Mocný
plamev nejhoroucnější lásky, z něho sálající po všechny
věky do čirého světa, bohdá nedá srdcím vašim zled
patěti lhostejností u vífe, nedá vám zprdnevěřití se
lásce Boží.

Přicházím k stádci svěřenému, abych
mu byl pastýřem, a to — jak z té duše nejvroucněji
toužím — pastýřem dobrým.

Nebeský velepastýř Ježíš Kristus dvó hlavních
snámek dobrého pastýře udává, v podobenství o pa
stýři řka: „Kdo vchází dveřmi, pastýř jest ovcí“ a
„dobrý pastýř dává život svůj sa ovce uvé.“ (Jan 10,
2—11.

Dobrému pastýři tedy především jest k ovcím
vejíti dveřmi, ješ označuje Kristus elovy: „Amen
amen pravím vám, že já jsem dvéře ovcí.“ (Jan 10,7.)

Dle vykladačů písma svatého těmito dveřmi
vstupujepastýř,přichází-JivejménaPáněazposlání
vrchnosti, velepastýřem duší Ježíšem Kristem v církvi
stízené.

V tento způsob já přicbázím k vám. Netašiv

dříve, co usuzuje mi prozřetelnost Boží, až mé povo
lání k biskopskému úřadu stalo se skutkem, a pod
robuje se úradku tomu u vědomí, že to vůle Boží,
smím říci, že přicházím ve jménu Páně.

Nabyr pak potvrzení a požehnání k úřada svému
od náměstka Kristova na zemi, svatého Otce Lva XIII.,
vstapaji k ovečkám savé diecése jako pastýř poslu
Benatvím, úctou a láskou sjednocený s nástapcem av.
Petra, jemož Ježíš Kristus svěřil právo pásti beránky
a ovce, spravovati i lid věřící i biskupy v církvi
svaté. (Jan 21, 15—17.) Jaa odhodlán takto věrně
státi k posvátnému stolci apoštolskému a v dobrých
i zlých dnech Bivota opírati se o tato skálu, na níž
církev vzdělána, naději chovám, že v této oddanosti
so mnou a za mnou bade i stádce mé přes věechno
úsilí nepřátel, jež snaží se odtrhnouti věřící od srdce
církve, stolce Petrova.

Dobréma pastýři jest dáti život za ovce. V dů
sledku této povinnosti „dobrý pastýř zápasí s nesčet
ný ni mukami“ (sv. Jan Zlatoústý, řeč 29. o epišt.
k Řím.).

Pravda ta od věků stále se osvědčujev dějinách
církve. Spečetěna jest krví nesčetných pastýřů mu
čedníků, potvrzuje se podnes pronásledováním, ata
rostmi, námahou, zármutkem, strádáním, jimiž trpí

pastýři od zelopastýře světa katolického na Stolcietrově až do duchovního pastýře nejzapadlejší po
horské dědiny.

Jest tadíž zřejmo, že, ujímaje se berly pastýřské
s toubou za pomoci Boží býti pastýřem dobrým, musím
i já plipraviti se na zápas s útrapamí.

Jaký bude kříž, jejž Pán složí na bedra má, on
sám jediný vf; než buď si lehčí či těžší, odevzdán
jsem nésti jej po vůli Boží a dáti v oběť veškeré
síly těla i ducha za dobro, za spásu stádce svěřeného.

Hledě k úkolu pastýře dobrého, nemohu konečně
minouti slov Spasitelových: „Mámf i jiné ovce,

teréž nejsou z tohoto ovčince; i ty masím přivósti a
hlas můj slyšeti budou, a bude jeden orčinec a jeden
pastýř“ (Jan 10, 16.) Prohlédaje k přítomnosti i
k věkům budoucím, Ježíš Kristus mluví o těch, kdož
jsou mimo jednotu víry, buď že dlí v temnotách, ne
poznavše dosud učení jeho, buď že bludy sešli z pra
vověří, buď že odcizili se mu životem bezbožným.

I ty nazývá ovečkami svými a za úkol pastýřský
při nich označuje péči přivésti je k sobě, ejednotiti je
v jediném ovéinci. V této péči chce míti za apoštoly
nás všechny, kdož účastní jeme velikého štěstí býti
v ovčinci jeho. Za tou příčinou naučil nás modliti se:
„Přijď království tvé“ (Mat. 6, 10), naučil nás prositi
za to, uby říše pravé víry šířila se na zemi a milost
Boží ovládala srdce všech lidí.

Zatýmžúčelemi církevmatefskypečliváoajed
nocení lidstva v jednotě víry a námi utíká 8e k nej
avětějšímu Srdci Ježíšovu, modlíc se tklivě: „Nejdo
brotivější Ježíši, k avatéma Srdci svéma uchvat všecky.
Budiž, Pane, Králem nejen věřících, kteří nikdy od |
Tebe neodstoupili, nýbrž i synů marnotratných, kteří
Tě opustili. Učiň, aby se tito do domu otcovského
rychle vrátili, aby bídou a hladem nezabynuli. Budiž
Králem těch, které buď bludné nábledy klamou, anebo
nesvornost rozdvojuje, a povolej jej nazpět do přístava
pravdy a k jednotě víry, aby brzy byl jeden ovčinec
a jeden pastýř. Králem badiž konečně všech těch,
kteří v staré pověře vězí, račiž je přivésti z temnosti
ve světlo a v království Boží . . .“ Však nejen mod
litbou i životem jest nám přičiňovati se o sjednocení
duší ve víře pravé,

Velíť Pán: „Tak avěť světlo vaše před lidmi, ať
vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest
v nebesích“. (Mat. 5, 16.) Úchvatnou mocí působí
skatky dobré, toto zlaté ovoce na stromě života věrou
křesťansky spořádaného, přesvědčením náboženským
ke každé oběti nadšeného. Lze tu dle památného slova
Tertullianova: „Krev močedníků semenem křesťanů“
říci: Příkladný život věřícího lida jest semenem
křesťanův. —

Ať, drazí diecesáni, i váš život jest takovým
tichým a přece tolik mocným apoštolováním na sjed
pocení těch, kdož nejsou 8 námi v ovčinci Kristově;
at zraky lidí všech, cizích vyznáním a smýčlením,
sledajíce konání vaše vidí při vás a na vás vznešenost
svaté víry naší, a zamilují si ji na chválu otce vašeho,
jeně jest v nebesích. —

Vzpomenu-li konečně, že přicházím k vám,
otec k rodině, v duchu rozpínám náruč svoji, abych
přivinal vás k sobě všechny stejnou upřímnou láskou,
s hloubi duše si přeje, aby toto objetí spojilo nás
k požehnanému životu rodiny dachovní.

Vím, še přání mé i v srdcích vašich tisícerým
ohlasem ozývá se po diecési. Proto zajisté přijmete
ochotně i slova má, když poukáži k základům, jimiž
podmíněnojest požehnané bytí v rodině duchovní.—

Jako společnost lidská vůbec, tak i každé polečenské sdružení, ať pokrevní, ať občanské, ať du
chovní, opírá se autoritou, jejíš původcem svrcho
vaným jest Bůb, „neboťnení vrchnosti leč od Boha,

—— —— =- ——

Inserty se počítají Ieumě. ,
Obnovavychávív pátek v poledne. Ročník IX.

Oprávněné hlavě členové rodiny duchovní za
vázáni jsou tedy poslušnosti.

Tou příčinou byv dán vám, drazí diecesání, za
otce, očekávám dětinnou vaši poslušnost; důvěřují se,
že přikloníte slach i urdce své k přáním, radám, na
pomínáním, přikázáním, jež ne já, ale Pán ukrze mne
činiti bude.

Jedno z přání a napomenutí takových, které
k otěžejué podmínce požehnaného společenského života
směřaje, dere ae mně jit v této chvíli na rty slovem
Spasitelovým: „Pokoj mějte mezi sebou“. (Mar, 9, 49.)

Kobo bylo by tajno, kterak právě tato podmínka
společenského řádu bývá ohrožována za dnů našich,
Různými hesly roztrpčují se mysli, uesvár vnáší se do
rodin i obcí a bolestoo vidět po milé vlasti strany
spurající, nad jiné příkře rozštěpené eporem národ
nostním.

Jazyk mateřský, rodný kraj a statky hmotné
i duševní po předcích zděděné jsou darem Božím
i bodny toho, abychom v poctivosti je chovali jako
poklad nebem svěřený, a bez rozdíla stavu a povo
lání všichni dle ail svých se přičiňovali o jejich roz=
květ a prospěch. Jeden-li však dárce statků těchto,
Bůh, o něhož není přijímání osob (Kolos. 3, 25), jenž
tentýž Pán jest, bohatý ke všem «lfm. 10, 12), vro
zena-li všem Ilňska k jazyka mateřskému, rodnému
kraji a dědictvípa otcích,pak zřejmo,že snaho zdar
statků těchto daleka musí býti nevraživost stran
nická. —

Kterak to možno?
Moadrost Božská řeší vážnou tuto otázka v písmě

svatém slovy: „Spravedlnost a pokoj setkávají se
v políbení“. (Žalm 84, 11.)

Tedy spravedlnost jest podmínkou a základem
pokoje, toho pokoje, jejž odkazem zanechal Spasitel
světu, za nějž tolik vroacně modlí se církev, k němuž
napomíná kníže pokoje na stolci Petrově, jejž do
poroučí svým národům vznešený císař a král náš.

Ohlasem té potřeby svatého pokoje, oblnasem
toaby po něm k urdci jednoho každého z vás, milo
vaní diecesáni, mluvím Se ev. Augustinem: „Miluj
spravedlnost, neboť dvě přítelkyně jsou: spravedlnost
a mír; nezamiluješ-li si přítelkyně míru, nebude tebe
milovati mír a nepřijde k tobé . . “ (K žalmu 84.
v. 11.) O kéž přijde a zůstává vždycky s vámi! —

Již pověděl jsem, že ujímaje se biskupského
úřada plného zodpovědnosti a práce přetěžké, nepo
klesám myslí, ana mne sílí nezvratná důvěra v Boha.
, Však i jiná mocná útěcha draží se k posile této:
Útěcha shledávám v blahém vědomí, že jdu do diecése,
v níž na vinici Páně obětavě pracuje věrné ducho
venstvo, v níž jest dobrý, zbožný lid, v níž vstříc mi
bijí srdce upřímná, jež vítala mne neznámého pře
četnými projevy oddanosti a radosti, bned jak jme
nován jsem byl na stolec osiřelý.

S pocitem nejvroucnější vděčnosti kořím se pro
zřetelnosti Boží, která v dobrotě své takto upravila
mi cesta k působišti mému a ulehčaje vstup v nové
povolání. Přes to posvátnou bázní naplněn jsem,
uvažuje vážné slovo věhlasného Jana Trithemia:
„Žíti biskupovi snesitelno jest, ale biskupovi umírati
hrozno“. (K 4. kapit. řehole sv. Benedikta.) Ba hrozno
ma amírati, an zodpověden na soudě Božím nejen
z duše své, ale z celého stádce svóho, z přečetných
duší pastýřské péči jeho svěřených. V této úzkosti
utíkám se « vámi pod mocnoa ochranu. Blahoslavené
Marie Panny, utíkám se k přímluvě svatého pěstouna
Josefa a svatých našich patronů, u jejichž hrobu na
biskupa jsem byl posvěcen, u jejichž hrobu ze. vás
vroueně jsem se modlii. Kéž a milostí Boží a za
takové pomoci dostane ge mi štěstí, abych, konče
pastýřský život svůj, zvolati směl: „Kteréž jsi mi
dal, zachoval jsem: a žádný z mnich nezabynul“.
(Jan 17, 12.) —

Otevřev takto srdce své, abyste v něm četli,
s jakými pocity, 8 jakými tužbami k vám, milení
diecesáni, přicházím, pozvedám již poprvé rakou svých
k velepnetýřekému požehnání a z hloubi duše volám:
„Milost Pána našeho Ježíše Kristla a láska Boží a
účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi
Amen.“ (z. Kor. 14, 13.)

Dáno v mém biskupském sídle v Hradci Králové
o slavnosti nastolení v neděli VI. po svatém Duchu,
dne 12. července 1903,

+ Josef,
biskup.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 15. července.

(Poznámky k odbytým slavnostem kladení sáklad
ního kamene k pomníku M. Jana Husa v Praze.)

Historii vzniku sbírek na pomník M. Jana
a kteróž jsou, od Boha zřízeny jsou.“ (Řím. 13, 1.) Husa jsme na těchto místech v č. 21. podrobně



vyložili. Když výše jejich dostoupila takové
stky, že se na zbudování monomuntálního

pomníku v Praze pomýšleti může, tu ovšem
jest nesnadno v takovém stadioncelou myšlénka
tu anullovati, zejména když se k tomu vižádným
zprostředkujícím způsobem nepracovalo v době,
v níž byl k tomu čas. Tehdy se toma jisté
kraby jenom leda smály.

Ku právě vykonanému položení základního
kamene k Husovu pomníku v Praze tašíme že
dal návrh profesor českých vysokých technických
škol v Praze, p. Dr. Gabriel Blažek, t. č.
pokladbík a strážce peněz k účeli tomu
sebraných. Návrh ten ve výboru spolka pro
postavení pomníka tobo jednomyslně přijat
nebyl, ale při hlasování dosáhl většiny, pročež
k realisování jeho bylo přistoupeno. Návrh
ten učiněn byl nepochybně a patrně jenom
z toho důvodu, aby zbudování pomníku Hosovi
v Praze bylo zabezpečeno tak, aby z denního
pořádku více sejmuto býti nemohlo. Jednalo
se totiž jiš vícekráte o to, ano pracovalo se k lomu
slovem 1 tiskem, aby k účeli tomu sebraných čtvrt
milsonu korun obráceno bylo na sřísení trvalého
vychovávacího ústavu 8 rozhodným tonem Husovi
naprosto cisí protestantské reformace. Jaké poměry
v naší veřejnosti dnes řekněme vládly, velice
snadno mohlo to býti odhlasováno a provedeno.
Máme za to, že se tomu hledělo bez hluku

ředejíti, aby výslovně a jedině ne zbudování
usova pomníku věnované a sebrané peníze

na konec nebyly obráceny na zřízení nějakého
ústavu 8 poprušťojícími tendencemi, jichž M.
Hus nikdy neměl, zkrátka ústavu pěstajícího
protikatolický proselitismus a pracujícího do
rukou apoštolům hesla „Los von :.om“. Nechceme
nikomu ani zdaleka „škoditi“ domněnkou, že
při návrhu svém měl na mysli nějakou zvláštní
přízeň ku katolíkům, jenom prostě uvádíme,
že navrhovatel hleděl pojistiti, aby peníze na
Husův pomník sebrané vykonaly svůj účel a
nestaly se základem zámyslů a podnikůjinakých,
jejichž provedení slibováno bylo z Čech —
praským pastorům.

Výklad tento zajisté že postačuje, aby
vyvráceno bylo klevetivé domnění, že některá
osoba chtěla slavností s kladením základního
kamene k pomníku tomu spojenou někoma
házeti pod nohy klacky nebo dráti se do
popředí. To se ovšem očekávalo, že jisté
kruhy, jež hlásily se ke strauč konservativní,
slavností těch nebudon se osobně účastniti.
Vyhnoati se jim mohly. — Ke všeobecnému
překvapení kruhy ty postavily se však celému
slavnostnímu ruchu 8 největší ochotou v čelo.

Oslavování a okázalé uctívání památky
M. Jana Husa nenáleželo a nenáleží v žádný
oficielní program stoupenců strany katolické
u nás, a to tím méně, poněvadž s památkou
Husovou manipulovala zde doposud ponejvíce
jenom agitace protestantská. Když však bylu
agitace tato při slavnosti kladení základního
kamene k pomníku Husovu z popředí jejího
vyloučena a slavnost zdála se míti již ve svých
počátcích ráz beznáboženský, vystoupila v po
předí nezbytnáotázka, jak se za těchto okolností
katolíkům zachovati,

Vzíti houbu a celou tu záležitosts tabale

>-FEUILLETON.
Dynastie papežů.

(14) Dne 3. března t. r. oslavil katolický
svět vzácné jubileum, jubileum sice jen stříbrné, ale
tak zvláštní, že zasluhovalo této oslavy, Dosud panu
jící papež Lev XIII. spatřil toho dne léta Pe
trova, seděl 25 let na jeho stolci, dosáhl věku

9 let a byl co do stáří třetí v dlouhé řadě papežů.yššího věku dosáhl pouze Agatho + 681 a
Řeboř IX. + 1241.

Papežové jsou dynastií na světě nejstarší;
jich rodokmen sahá až ke kolébce křesťanství;
papežové vládnou nejrozsáhlejším územím, jež se
rozprostírá po celém světě a třeba počet jich pod
daných nepřesahoval 270 milionů věřících, jsou
i ostatní národové do církve Kristovy povoláni,
jako ve skutečnosti týž asi počet lidí k jménu
tomu se hlásí. A všem těmto poddaným nevládnou
papežové pomocí vojska, meče nebo kanonů, nýbrž
zbraní pravdy a milosti. Zvláštní, prazvláštní!
Světa tvařnost změnilase za ten Čas kolikrát, trůny
se kácely, říše zanikaly, rody královské vymíraly,
vládní formy se měnily, nová světová města vy
vstávala na povrchu země, lidstvo jinak naučilo se
mysliti, cítiti, jednati, dynastie pepežů však ne
vymřela. Nová pokolení, noví národové vystoupili
na obzor dějin světových, díly světa, o nichž
nikdo nevěděl, byly mezi tím odkryty, kraje pusté
se zalidnily, naopak kvetoucí země zpustly, ostrovy
zmizely s povrchu země a jiné objevily se nad
hladinou vod, názory, zvyky, zákony, ústavy, ba
i řeči národů 3e pozměnily, jen jeden ústav se
nezměnil, jen jedna dynastie se udržela, jen jeden
stát podržel svou původní ústavu, t. j. víry základ,
na němž byl zbudován a to je církev katolické
se svým papežstvím.

Co tu událostí za 1g set let! Nejprv boj
mezi světlem novým, razícím si cestu z nepatrné

událostí přítomné doby emazati nelse; Hus
jako Čech a vlastenec dnesnikomu nepřekáší;
projevení nelibosti nad upálením jeho bylozáko
nodárnými zástupci „nejkřesťanstějšího“ státu
českého na zvláštním snému již dne 2. září 1415
v důtklivé forwméusnešeno, pro což hlasovali
i nejvěrnější katolíci a což schváleno tehdejším
legitimním kralem; narovnání mezi husitskými
Čechy a moci církevní bylo basilejskými
kompaktáty své doby zjednáno; co tedy dnes
půl tisíce let po Surti Husově činiti a nedo

pouěvětise chyby ? Když nehrozily žádné útoky,úzala zajisté žekaždémupochopiteloá moudrost
prostě mlčeti, až co se bude dále díti. Předem
vyvolávati zbytečné povyky, roznécovati marné
boje, v nichž za daných poměrů ani na slušnou
a čestnou porážku nebylo pomyšlení, znamenalo
by leda těžký hřícu proti Duchu svatému.

Proto jsme na těchto místech v č. 31.
katolické straně odporučovali, pokud se týče
příprav k oulavám Husovým, zachování klidu
a ticha dotud, dokud nebude dostatek příčin
a síly k nějakému důvodnému odporu. Věděli
jsme předem, že ve tím nezavděčime těm
činitelům, kteří jsou z dělání nesnází a vyvo
lávání protivenství katolíkům živi, avšak mínění
naše uabylo v katolických krazích vrchu,
zejména když je po zralém uvážení a rozumném
rozhledu po stávajících poměrech vzaly za své
také „Katolické Listy“

K našemu překvapení však nastalo, čeho
jsme neočekávali | Proto, že jsme radili k tichu
a k nevšímání si oslav Husových, z.čal vám
především agitační protestantský tisk ihned
vyčítati — „chytrost“, že prý tímto stanoviskem
Hosovy slavnosti oslabujeme a mařiti hledíme.
Pánové si tedy patrně přáli, aby katolický
tisk spustil hodný rámus, který by byl největší
reklamou pro chystan. slavnosti, ale ještě více
pro ně! Rádi jsme si nechali zazlívati ze
všech stran, neboť ani v katolické strané se
obecně nechápalo, jak veliký dosah zachování
klidného mlčení má.

Klidné toto mlčení mělo totiž v zápětí,
že slavnosti Husovy ihned ztratily obvyklý
svůj protikatolický „řízek“, bez něhož zůstaly

velkou část „Husových ctitelů“ — bezvý
znamnými a bezcennými. Když katolická strana
se jim neprotivila, nikdo si také nevzpomněl
Da pány pastory, z nichž také následkem toho
nepozván nikdo třebas za drahého slavnostního
řečníka, nebo alesvoň aby na základní kámen
Husův ve jménu protestantů klepl a proto
jsme slyšeli i četli z této strany, že vlastně
celá ta slavnost — bez účasti jistých pánů
totiš — jest prý zbytečností, ano komedií — —

Vida, najednou! Ovšem r. 1869 při zasa
zování desky na obydlí Hasovo na Betlemskómwm
náměstí řečnil porýnský pastor Košut, vedle
něho mluvil napotom usvědčený provokater
a špici Sabina a nyní mělo se všechno odbýti
beze všeho tendenčního rozčilování a řemeslného
štvaní lidu! A katolíci pořád ani muk, aby
se alespoň k tomu mohlo s rozhořčením po
ukazovali!

Hus postaven byl při slavnostech těch
na stanovisko obhájce národních zájmů, vzdána—— -——-> —r—.—————
země Židů a pohanskou tmou, vítězství křesťanství
a rozpadnutí se říše římské, stěhováníse národů a
vítězné šíření se nauky Kristovy, boj pravdy s blu
dařstvím a sektářstvím a hájení Bohem svěřeného
pokladu víry se strany římských papežů, středo
věk se svými brady a svým rytířstvem, odkrytí
Ameriky a přetvoření se veškerých názorů lidstva
počátkem věku nového, protestantstvía dlouholeté
války náboženské, konečné francouzská nevéra a
revoluce, po ní pak materialismus naší doby a
s ním souvisící otázka sociální,

A toho všeho musily býti svědkem církev a
papežství. To byl ten sloup Heraklův, o nějž po
ten čas opřen byl svět a jenž spočíval vždy na
ramenou obra, jehož Kristus k dílu tomu zvlášť
posiloval.. Církev se svým papežstvím byla tou
archou Noemovou, vysoko se nesoucí nad vodami,
když vše ostatní v děsném boji hynulo. Králové
svou mocí vojenskou, učenci svým důvtipem,
vášně lidské svou bezohledností, vše spiklo se
proti ní — marně, Dynastie papežů nepodlehla;
i když jako mučeník jeden za druhým, jak se
v prvních třech stoletích dělo, musilz ruky pustiti
kormidlo, byl tu ihned nástupce, jenž se ho
mocnou rukou chopil. Nikdy nevymřele, nikdy
přetržena nebyla tato dynastie. Kněžský král, neb
královský kněz dědí jeden po druhém moc svou
volbou a nikdy se nestalo, jak se Často u dyna
sti rodových přihodilo, že by zde nebylo schop
ného kandidáta. Umřel papež, ale nevymřela rodina
papežů. Ač obyčejně věkem pokročilí, přinesli si
papežové téměř venkoncem a ladistvou sílu na
stolec Petrův; energicky, nezdolně hájili svých
práv, konali své povinnosti.

Jsou to obyčejně muži nejučenější a nej
zbožnější, na něž padne volba; v prvních třech
stoletích platilo: co papež, to mučeník. Ačkoli
každý věděl, co naň čeká, přec nelekal se ani
meče, ani ohně, ani šelem v aréně, neopak toho
lákalo. Tak vystřídalo se 33 mučeníků na stolci
papežů — to byla ta jediná krev, jež tu tekla,

čest jeho paměti jako rektora | oniversity,
uznáno jeho vlastenectví a všechno ostatní

rohlášeno sa dávno překonané stanovisko
V. věku, o němě jistí páni tak rádi mluví a

pišon, když se jim to hodí do krámu. Slavnostiusovy nabyly povahy národní, dusný vzdoch
r. 1869 kázáním pastora Košuta a řečí provo
katera Sabiny na Betlemském náměstí zhuštěný
rozředěn a celá česká obecnost si v uvolnění
tom spokojeně oddechla. Každý rozumný člověk
ucítil bezpředmětnost a bezdůvodnost pouličních
sporů o věci dávno minulé, dávno vyřízené,
z nás nikým nezměnitelné. Bezděční ctitelé
Husovi I jeho upřílíšení odpůrci ze svých za
dnešní doby zbytečných nehorázností leccos
slevili a doufáme, že jsme na nejlepší cestě
k tomu, aby v záležitosti pojímání významu:
Husa za dnešní doby u nás zavládly — rozam
a střízlivý klid. Při tom ovšem že musí spolu
působiti všichni lidé dobré vůle, aby vládl
žádoucí pokoj mezi námi dle slov sv. Augustina
iu uecessariis unitas, in dobiis libertas, in
umnibas caritas.

K tomu v otázce kultu Hosova učiněn
byl ovšem že teprve první krok. Páni odpůrcové
našich náhledů v otázce oslav Husových nám
musí však laskavě dovoliti, že 8 nimi ve mno
hém, co Hosovým slavnostem ve svém roztrpčení

ami vytýkali, oběma rukama upřímněsonblasíme.
Předně pokládáme za nevážnost k památce

Hosově, že ze stanoviska kramářského a
zištného vydáno bylo několik publikací o vý
znama Housa bez obledu na nejnovější bádání
o něm, neboť dokonce vychvalována a nabízena
byla i Pogiova podvrženina o Hasově upálení,
ač již před rockem bylo dostatečně upozorněno
na jeji nesprávný obsah. Letošní slavnostní
literatura o Husovi byla z velké části opět
z ignorance pošlým rozšlapáváním dávno
vyvrácených povídaček a deklamací.

Dále bylo nanejvýš odporným sledovati
kšeft s pohlednicemi a transparenty, jež Husa
vlastně karrikovaly a jejichž vydávání nedělo
se ze žádné piety k Husovi ani k žádnému
zvelebení smýšlení lidu, nýbrž byl to obyčejný
obchod, k němuž nejcennější a nejdráže placenou
věc, totiž papír, za ohromné sumy českých
peněz dodali naši národní u političtí odpůrcové.

Stejně pak prospělo našim odpůrcům
osvětlení iěst v předvečer výročního dne
upálení Husova. Když počítáme, že po krá
lovství Českém osvětleno bylo u večer ten
jenom 1,000.000 oken, nejmírněji vzato, když
dále počítáme, že v každém okuě hořely prů
měrc3 dvě šestky, (t. j. svíčky, jichž jde 6 na
kilogram), dopočteme se, že koupeno bylo
v Čechách k osvětlení tomu nejméně 334.000
metrických centů svíček. Počítáme-li kilo
svíček nejlevněji a sice po 80 h, dopočteme
se částky, že jenom osvětlení to stálo 266.000
koron. Z těch peněz svíčky vyrábějící české
závody sotva stržily 60.000 K, tak že ostatní
statisíce strčily do kapsy firmy Schichtova,
Apollo atd.

A zrovna v týdna před osvětlením tím
volala „Ústřední Matice Školeká“,že v prvním
půlroku své letošní působnosti má již přes

(>.
neboť násilných, krvavých převratů, s jakými se
potkáváme u jiných dynastií v dějinách svéta, tu
nebylo. ,

Sedmdesát papežů ctí katolická církev jako
své světce, což je zajisté krásná číslice v řadě 257
mužů, z nichž většina život světců žila, třeba za
svaté prohlášena nebyle. Ovšem byli tu i nehodní
muži, kteří se sem dosteli nikoli svobodnou volbou,
nýbrž násilím té které rodiny, jež se právě k mocí
dostale, ale tu zajisté nenese vinu církev.

Herder píše: »Byla by to dlouhá řada jmen,
kdybych chtěl jen ty nejvýtečnější, nejmoudřejší a
největší papeže jmenovati; nebodných je tu velmi
málo, daleko méně než na trůnech světských a na
mnohých jsou chyby jejich jen proto patrny, že
jsou to chyby papežů«. Muž ten má zajisté
pravdu; papežové jsou lidmi a třeba sluli »svatý
otece, jsou chybám podrobeni, jako každý jiný,
nézev ten je pouhým. titulem, ježto jsou
hlavou svaté církve. Takový je však již svět; co
na jiných se zamlčuje a omlouvá, to na knězi,
tím více na papeži, všemožně se vykořisťtuje. Ne
bylo blbějších báchoreka nechutnějších povídaček,
jež by, kayž se jednalo o papeže, nepřátelům ne
byly vítány. Nechceme chybné papeže bráti
v ochranu, ale myslíme, že by nepřátelé církve,
činí-li jen trochu nároku na poctivost, měli uznati
těž ctnosti oněch !velikénů, kteří se jako hvězdy
skvěly na obzoru církve, mezi nimiž jistě bvězdou
ne poslední jest Lev XIII.

K vůli zajímavosti dodáváme, še je 80 jmen,
jež těchto 257 nosilo. 45 jmen přichází jen jednou,
za to Alexandera Urban přicházíosmkrát, Bonifác
a Pius devětkrát, Štěpán desetkrát, Innocenc a
Lev třináckrát, Benedikt a Klement čtrnáctkrát,
Řehoř šestnáctkrát a Jan dvasdvacetkrát. Nový
papež bude beze vší pochyby slouti Lev XIV.,
leč by se jím stal kardinál Oreglis, který, jss
jmenovén od Pia IX, přijal by název Pia X.

Die národnosti byli to ponejvíce Italové,
Němci byli tři a sice Klement IÍL. (biskup bam



50.000 korun deficitu, tak že si peníze na další
vydržování škol musí dlažiti. Nenutí toto
faktam k úvaze, jakým způsobem se má u nás
„osvětlování“ pořádati?

Co stály slavnostní výlo
Co shořelo na vrších h zbytečně
dříví? Kolika rodinám byse ním v zimě po

mohlo ? Kolik obcízaloje a dává vězníti chndoavdovu, když v jejich lesích zvedne šišku nebo
souš? A nyní spálily se marně sta metrů nej

lepšího polenového dřeva! Tu Potkiliu“Jeho,takovýmto ctitolům Husovým „Postillu“ jeho,
již však nikdo z nich. oehledá a nečte!

Slavnosti povětrnost nanejvýš přála.Když
se v sobotu do Prahy hosté ejížděli, bylo za
mračeno, také trochu sprchlo, tak že se jim
příjemně jelo. V neděli, v den vlastní elavnosti
panovalo pak nejkrásnější počasí. Slavnost
odbyla se v klidu, za obecné spokojenosti a
kdyby byl Dr. Podlipný býval opatrnějším a
nebyl dle pravdy poznamenal, že Hus byl
vroucím ctitelem Matky Boží Panny Marie a
kdyby křesťanským způsobem v duchu sbožného
Hosa nedal spustiti do země základní kámen
k pomníku ve jménu Nejsvětější Trojice, dnes
by se o slavnosti té snad vůbec ani nemlavilo.
„Neopatrné“ však křesťanské přiznání Dra.
Podlipného, jež davylédukolemsákladního kamene
na Staroměstském| náměstí bouřitvě

, jediné zevdává látku k rozmanitým
úvahám a řečem o odbyté slavnosti:

Avšak skoncování slavnosti kladení zá
kladního kamene ku pomníku M. Jana Husa
v Praze jest teprve „počátkem boje, kterýž
upřímně česky a katolicky smýšlející lidé
v našich zemích nutně probojovati musí. Proto
jest v záležitosti té třeba notné dávky pozor
nosti, chladnokrevnosti, klidu a ostražitosti.
Pomník ten bude také postaven a odbalen!

Počátek boje toho, jehož vítězství mělo
epadnouti do klína zahraniční protestantské
agitaci, k obecnému překvapení a zlosti všech
nepřátel českého uárodz vyhrála následkem
svého klidného mlčení strana katolická vlastně
bes boje, čímž byla dnes netušeným způsobem
sesilena, tak že nyní třeba, aby řady své moudře
a účelně k dalšíma postapu šikovala.

Vítězství to bylo nám doznáno tiskem
protestantským, jejž jsmé především my mlče
ním svým na bojiště vůbec nepustili, tak že
veškeré přípravy jeho, kterými se k Husovým
slavnostem chystal, se mu neupotřebené „zka
zily“. Kdybybylakatolické strana spustila hlučný
odpor proti slavnostem těm, rázem Br by
bývaly pozbyly rázu národního a okamžité byl
by jim býval vtištěn ráz a program náboženský,cožsejiždávnochystaloapřipravovalo.Jenom
námi odporučené mlčení způsobilo, že nemohlo
býti použito alavností Hosových ku pronikavé
protestantsko-praské agitaci u nás, která se
následkem too neměla čeho chopiti a zač
uchytiti — —

Jak eprávně a politicky prozír.vě jeme
odporučování mlčení katolické straně odporu
čovali, to nám velkolepě dotvrzují nedělní
„Národní Listy“, které konečně pochopily. o co
běží a v sensačním článku „Realistická práce
pro krále proského — Hasovou oslavou !“
ukázaly, co se všechno kulo. Na katolické
chyby a nedopatření se ze etrany protestantsko.
—————

berský), Damasus III. (biskup brizenský) a Viktor II.
(biskup cichstěttský),

Ku konci ješté zajímavý úsudek Fridricha
Scbillera o dynastii papežů: »Svět viděl císaře a
krále, osvícené státníky a nezdolné bojovníky obě
tovati práva svá v okolnostech těžkých, ustupo
vati před nutností, ale aby papežové byli zásadám
svým nevěrni, s tím nepotkal se svět, aneb jen
velmi zřídka. I když některý z nich byl nucen
v bídě sem tem po Italii se stěhovati, i když ne
měl ani pídě země, kde by noha jebo spočinule,
ani jedné věrné duše, na kterou by se spolebnouti
mohl, i když žil z milosrdenství cizího, stál ne
ústupně na právech svého stolce a své církve, Ač
tak rozdílní bysi papežové co do povahy, smý
šlení a schopnolti, přec stejná byla vždy jejich
politka; s každým z nich přetržen byl řetěz
následnictví trůnu, ale vždy znova byl ihned na
vázán. Je to jediný trůn, který své majitele vlastně
nikdy neměnil, ježto papežové sice umírali, ale
duch jejich — chce říciSchiller: idea papežství—
je nesmrtelný«.

Bylo dvorním zvykem, že, zemřel-li král
francouzský, oznamoval událost tu lidu z okna
Versaillu dvorní hodnostář slovy: skrál zemřel,
ať žije králl« A jak povadle od té doby lilie
Bourbonů! Potomci slavných králů jsou psanci
ve své zemi, v níž místu královských orlů para
dují začárečná písmena besla republiky: E, F, L.

Jinak v Římě na pahorku Vatikánském! Zde
nezměnila se vládní forma, jeden odchází, drubý
nastupuje a nikomu nenapadne, proti nému prote
stovati. A i kdyby jej 5o milionů neuznalo, je zde
více než čtyrykrát tolik jiných, jimiž hemžiti se
budou kolonády vatikánské a zaznívati tisícerým
ohlasem: veviva le papa rel«a sA já prosil jsem
za tebe, aby neklesala víra tvá a ty posilen,
posiluj bratří u vířele ...

ypražskou obec?

pruské dychtivě čekalo, a také se stím počítalo,
že se jich bude moci vykořistiti. Nyníjest
jasno, kdo měl pravdu, zda my odporačajíce,

tická moudrost na straně těch, kteří volali,
„jen do tobo“ — —

Se zadostiučiněním zazoamenáváme faktum,
že naším, v první chvíli na pohled odvážným
zakročením v „Obnově“, když jeme klid kato
lické straně při oslavování Hosu odporučovali,
způsobena byla nynější situace, která znamená
probuzení a avědomění citů a katolického vě
domt v celém národě českém. Kdyby byla
katolická strana postavila se oproti slavnostem
těm nepřátelsky, není o tom nejmenší pochyb
nosti, že by tím byli pořadatelé jejich nezbytně
zahnání k ústopkům straně protestantské a že
by nebyl při jejich průběhu zachován celkem
ten objektivní ráz, z něhož potom protestantsko
pruská agitace kořistiti nemobla ani proti
víře katolické, ami na škodu národnosti české.
Nyní vítězství jest na naší. straně, zejména po
poblikaci výše zmíněného sensačníhočlánku
„Národních Listů“. Ale vítězství udršeti jest
větším uměním, než-li ho dobýti — —

Pisateli těchto řádků není nyní třeba
nijak odmítati divokých útoků, jež byly proti
němu z jisté katolické etrany v Praze napsány.
Průběh událostí sám prokázal správnost jeho
vývodů, jež katolické straně nepochybný a
veliký zisk donesla. Máme toto vše za potřebné
uvésti nikoli k vůli své osobě, ale k vůli věci,
v niž šlo a jde. Při tom však musíme vděčně
vzpomeoouti vzácného porozumění „Katolických
Listů“, které se skutečně obětavě e námi po
etavily na etanovisko „principijs obsta, medi
cina Sero paratur“ a rádi uznáváme blahovolný
soublas oněch duchovních hodnostářů, kteří
jádro našeho mínění v „Obnově“ ihned správně,
postřehli a (proti jeho odpůrcům) prohlásili
že jest ním při Hasových oslavách „ulomen

nebezpečný českému národu hrot“.pojímání Husa a jeho významu nachá
zíme se dnes v situaci zcela jinaké, než-li před
rokem. Protestantská agitace u nás narazila
nu zeď odporu, jímž jest probuzení se vlastního
ducha českého lidu a ta právem smíme říci a
také můžeme dokázati, že přední záslaha o to
náleží „Obnově“ a její politice.

h ppolik bylo třeba pověděti ve přítomnéchvtli.

Příjemanato veepastýřdra. s Doubray.

Jíeda do Hradce Králové.

Konečně 11. t. m. ukojil nástupce velikého
Brynycha vroucí tužba naši a usídlilse v městě
svém ; příjezd jeho očekáván s tím větší láskoa,
že vznešeného hodnostáře předcházela pověst
nejlepší, kterou ani protikatolické časopisy
porašiti ee nesuažily. Počasí bylo ráno pra
bídné, odpoledne však zářila obloha trvalým
leskem na radost všech účastníků slavnosti.
Ndp. biskup rozlončil se v Praze na nádraží
srdečně s četnými svými přátely, Byli to zvláště:
kanovník dr. Tampach, kancléř magre. Wůnsch,
prof. Maixner, rektor kníž. arc. semináře Ří
hánek, vicerektor Tannert, katecheta Hora,
duchovní správce Raml, dr. Vrátný, kaplan
V. Cháb, adjunkt Stejskal, arch. Fanta, nakla
datel V. Kotrba, zlatník Grůofeld a jiní a jiní.

Před 2. hodinou vkročil velepastýř v prů
vodu vedp. kapitul. probošta msgr. Hory, ge
neral. vikáře megra. Brusáka a dvou pánů
z příbuzenstva na rychlík severozápadní dráhy.

Dojemoé bylo přivítámí'naprahu Králové
hradecké diecése na nádraží Velkého Oseku.
Z Hradce Král. sem přibyli vedpp.: prelát
Hampl a kanovník Musil, ceremonář dp. Do
skočil, městští radové pp. Rus a Pilnáček.
Z kněžstva okolního se dostavili: dpp. farář

Bonaventura z Libice s nojným počtem členůkatolického spolku, G. Ad. Čenskýz Konárovic,
Vobořil z Veltrub, Kladivo ze Sán.

Z Chbradiměpřijeli purkmistr dr. Havelka,
městský rada dr. Figar a red. Tomě. Když
vlak o půl čtvrté hod. od Prahy přijel, vy
stoupil ndp. biskup svížným krokem z vlaka,
s oběma hodnostáři doprovázejícími, bratrsky
líbal všecky kněze přítomné. Vasdp. prelát
Hampl avítal v čele velikého sástupu vele
kněze latinsky těmito slovy:

Nejdůstojnější Panel

vítán v sodsedetví místa, kde kdysi stála kolébka
velikého biskupa sv. Vojtěcha, patrona české země!
Opnetil jsi metropol, a šel jsi od hrobů sv. patronů
našich a přišel jsi s pomocí Boší na rosbraní nové
vinice Své, o kteréž jsi v prvním Svém pastýřském
listě překrásně psal. Bůh požehnej aostříhejž příchod
do diecése Tvé; my pakza Tebe, nejjsenější Pane,
pronášímeprosbyk Bohunejmilostivějšímua nejmoc
nějšímu, aby, cokoliv Tvá posvěcená raka na vinici
této, do níš jsi vkročil, zasije a pěstovati bude, rosou
Boží zvlašeno jsouc vzešlo, vzrůstalo, a nejhojnější
přinášelo plody pro spásu stádce Tvé péči svěřeného,
k zvelebení svaté církve, k rozmnožení slávy Boží, a

ro Tvou vlastní, nejdůstojnější Otče, potěchu; to
udiž Tobě přivšech starostech pastýřských nejpev

nější berlou biskupskou, pastýřskou — o kterou bys

Se bezpečně opírati mohl. K'tomu Bůh pomabeiš Svou
mi

Blovy procitěnými vzdával velepastýřnejsrdečnější dík za první gratulaci.
Vděčně tisk] p. biskup ruka zdravící de

putaci z Hradce a Chrudimi.
S velikým pohuotímlíbal oslavenec křížek

s ostatky sv. Vojtěcha, jež mu dp. farář Li
bický podal, vyjadřaje svůj vřelý dík.

Na konec udělil velepastýř četnému shro
máždění biskupské požehnání. Několikrát pro
volal zástup vzácnéma bosti slávu.

Vlak letěl rychlým tempem k Libňovsi,
kdež při kratičké zastávce sklád li synovský
hold starostové se zástupci všech obcí farnosti
Žebuňské a několik kněží s důst. p. farářem
Jeřábkom v čele. Škoda, že se hnul vlak dříve
ku předu, než mohl spoň hlavní pozdravy

nejd 6 biskup vyslechnouti.Žiželicích přivítán byl ndp. biskup ve
likým zástupem. Hudba slavnostně hrála a
duchovenstvo jménem osadníků synovsky vele
pastýře zdruvilo.

V Chlumci n. C. čekal vlak delší chvíli.
Na dva tisíce lidí tísnilo se na nádraží. Na

porena stál sbor ostrostřelců s praporem audbou, která na přivítanou zahrála. Nejprve
uvítal velepastýře c. k. okres. hejtman Novo
bydžovský dr. OndřejVolkar, jemuž ndp. biskap
srdečně a vděčně odpověděl. Pak vítaj vldp.
vikář Sehnal z Bělohrada; vdp.děkan Josef Šrámek
z Nov. Bydžova, v průvodu dpp. Kuhna, Žofáka,
Kyselya jiných duchovních projevil za kněžstvo
synovskou oddanost a končil přáním, aby se
nový biskup dožil pod oobranou Matky Božía
sv. Jana Nep. při svých apoštolských pracích
hojného zdaru. Mimo jmenované byli zde pří
tomni: starosta Chlumecký továrník Karel
Frič s městskou radou, patronátní komisař
Jindřich Jaroschka, rada c. k. soudu Viktor
Baske, zástupcové berního úřadu, učitelské
sbory měšťanských i obecných škol sžactvem;
z Bydžova: okr. školní inspektor, c. k. vrchní
berní inspektor, okresní komisař a j. v.

Velepastýř každé deputaci zvlášť hlasem
pobnatým vděčně děkoval. Po udělení pože
hnání vlak se hnul ku předu za zvaků písně
„Kde domov můj“.

Když přibyl vlak na nádraží Dobřenické,
uvítali velepastýře dpp. Jos. Šmidt a Frant.
Hrobeký z Libčan, Aug. Novák z Dobřenic.

Na nádraší v Hradci Králové.

Kolem páté hodiny konečně nejdp. biskup
vstoupil na nádraží Královéhradecké, kdež se
mu dostalo přivítání v skutku imposantního,
přexvapujícího. Hustý dav obecenstva roze
stavii se v půlkruhu před vlakem a do předu
pokročili: vysdp. kapitulní děkun Dr. Frýdek
8ostatními členy kapituly, purkmistr Dr. Ullrich
s městskou radou, ředitelé středních, měšťan
ských i obecných škol, vzdělávacích ústavů
z Hradce i z Chrudimě,c. k. okres. míst. rada
Steinfeld s vrchním komisařem Pirchanem,
president krajského soudo dvorní rada Okenfas,
c. k. státní návladní Dr. Matouš se sabstitatem
Bozděchem, c. k. finanční rada Dr. Ad. Šimek,
finanční radové Formánek a Laxa z Chrudimě,
živnostenský inspektor Trap, přednosta stanice
Kosteczka,zástupcové Jana hr.z Harrachů,mnoho
jiných úředníků a zastupitelstev, dámy červe
ného kříže, atd.

Velepastýř, opustiv vlak, byl nejprvé
uvítán vysd. p. Drem Frýdkem, který mohutným,
jasným blasem promluvil:

„Pochválen banď Pán Ježíš Kristus! Vaše bi
skapská Milosti, náš nejdůstojnější Vrchní Pastýři!
O nedávném svátku svatých knížat apoštolských Petra
a Pavlaráčil jste býti, Nejdůstojnější Pane, na základě
jmenování Jeho Veličenstvrem naším nejmilostivějším
císařem a králem a na základě potvrzení Jeho Sva
tostí naším slavné panujícím papežem v metropolitním
chrámu Páně pražském posvěcen na biskapa, a mezi
tím svěcením byla vznášena za Vaši Milost vroucí
prosba k Otci nebeskémn: „Uděl ma, Pane, stolici
biskapskou, aby řídil církev Tvou a lid svěřený |“
Nuše — modlitba tato zvláště dnes a zítra zřejmého
a veřejného dosahuje splnění. Vaše biskapská Milost
Žichásí, aby ta obdrženou Stolici biskapství králové

radeckého zaujala a diecési a lid svěřený říditi počala. I vítáme za tou příčinou všichni zde sbromáž
dění co nejactivěji Vaši biskupskou Milost do biskup
ského Vašnostina sídla — kathedrální kapitula a
mnohých slavných sborů i diecésánů vůbec zástapcové.
(Německy:) A jako čeští diecósáné, tak vítají Vaši
biskupskou Milost jako našeho společného nejdůstoj

nějšího Velepastýře co Ajprdečnějí také diecésánéjazyka německého. Pán Bůh račiž Vaší biskupské
Milosti propůjčiti veškery žádoucí dary ducha i těla
k zdařilému co mošná řízení celé, objemem i počtem
duší veliké diecóse! (Česky :) Jeho biskupská Milost
náš nejdůstojnější Vrchní Pastýř ss hojného požehnání
Božího nechť žije! (At' žije !)“

Biskup srdečně odpověděl:
„Vysoce důst. pane, vaše uvítání zde ve středa

diecése mne velice dojímá. Nemohu slovy vyjádřiti
nad tím svoji vděčnost, nemoha slovy projeviti vděč
nost, s jakou láskou a důstojností jste zařídili můj
vstup do vašeho středa. S opravdovými pocity lásky
a oddanosti mohu vás ujistiti před Pánem, že buda
míti k vám lásku a péči upřímnou. Nechci, aby tento
slib zůstal holým slovem, ale je to mým nejvyrouc

nějším přáním. moct) Jsem si vědom, že láskamoje musí se vztahovati kuvšem milým diecesiánům.



Proto netajím se, že budu stejně milostiv a spravedliv
k oběma národnostem. Česky: Ta dnešní všestranné
účast je mi svědectvím, še mě vítáte s opravdovou
láskou. Budu prositi Boha, aby Vám tento milý pro
jev oddanosti oplatil. A v záruku svých přání s svých

slibů posvédna roku svou, sbych Vám poprvé požehngl.“
Na to promluvil krátce p. parkmistr dr.

Ulrich za shromážděnou městskou radu:
„Vítám Vás, nejdůstojnější pane biskape, jménem

městské rady do Vašebo nového sídla a přeji vám vše
dobré, aby vaše působení zde jen štěstí rosselo. Vítám
Vaši bivkupskou Milost co nejuctivěji při její vatou
poní do nové domoviny a volám: Nechť žije! (Aťžije!“)

Oslovený odpovídá pobnutým hlasem; ví
dobře, jaké povinnosti ho čekají i v užší bohdá
milé domovině. (Chce zachovati se své strany
avornost a lásku a končí svou vřelou odpověď
přátelským stisknutím raky porkmistrovy, při
pojoje elib:

„Račte býti ubezpečen, pane starosto, že láska
nás spfátelí a že naváže pouto mesi námi. Přeju své
nové domovině všeho a nejhojnějšího požehnání a
dávám vám, pane starosto, tímto stisknutím ruky
ujištění, že své užší domovině ze srdce přeji věc
nejlepší“.

Po té se obrací na pravo k úřednictvu a
a po pozdravu p. rady Steinfelda praví, že oba
badou míti společné styky v mnohém; vynasnaží
se, aby všdy byly přátelské. Jest potěšen, že
v p. radovi vítá svého kollegu ze studijních
let v ranném mládí, s nímž ztrávil mnoho
krásných okamžikův. Pak následovalo předsta
vení a pozdrav p. Okenfasa, ředitelů škol pp.
Steinmanna, Brandžovského, Pazoarka, Nováka
a Haněla, k nímž promluvil církevní hodnostář
případný proslov o jejich paedagogickém oboru,
dam červeného kříče a na konec zástupců
hraběte Harracha, z nichž p.rada Vaněček
slibuje, že intencím biskupovým ochotně vstříc
budou vycházeti. .

Pak se v průvodu kapituly ubíral nejdp.
biskup k východu nádraží, před ním čekalo
na třicet povozů pro účastníky slavnosti; do

prvého vsedl purkmistr s náměstkem, do druého nejdp. biskup, pak kanovníci, přednostové
úřadů atd.

Vjesd do Hradce Králové,

Na cestě do města již na Pražekém Před
městí vlálo vstříc biskupskému povozu mnoho
slavnostních praporů. Po obou stranách ulice
stálo množství lidí, uctivě zdravících, jimž
jejich nový velepastýř uděloval při jízdě po
žehnání. Královéhradecké domy téměř všecky
byly vyzdobeny prapory. Na Velkémnáměstí
rozestaveno obrovské dvojřadí žactva středních
i obecných škol, chovanců Radolfina, klášter
ních chovanek, chovanců b. Borromea, theologů,
spolku katolických tovaryšů, členů všeodboro
vého sdružení, vzdělavacího spolku „Anežky“,
Marianské kongregace. Slavnostní | dvojřadí
obstoupené velikým množstvím | obecenstva
místního i okolního, táhlo se až ku kostelu
Panny Marie, kde ndp. biskup uvítán byl za
školní mládež dceraškou p. parkmistra dr.
Ulricha; po vstoupení do chráma uvítal vole
pastýře vidp. Tom. Rejzek, superior. Pan bi
skup odpověděl srdečně delší řečí, načež pro
vázen k blavnímo oltáři; zde vykonal velekněz
modlitbu a udělil lidu požehnání Nejavětější
svátostí. Pak se odebral do residence; po
krátkém oddechu přijímal zde deputace samo
správných i zeměpanských úřadů, důstojnictva
vojenské posádky, 16 zástupců katolických
spolků, středoškolských ústavů, dochovenstva
místního i venkovského, pravovárečného mě
šťunstva, vojenských vysloužilců, společenstva
živnostníků atd. Nový biskup svou nelíčenou
bratrskou vlídností všecky přítomné zástupce
jmenovanýců korporací přímo okouzlil.

Slavnostní akademie.

O půl osmé navštívil ndp. biskup Klicpe
rovo divadlo a byv uvítán městskou radou,
vzdal srdečný dík a asedl do hlavní lože. která
byla živými květinami nádherně vyzdobena. Nyní
byla zahájena slavnostní akademie v domě do
posledního místa vyprodaném. Počala za slav
nostní nálady Nešverovou kantatou, která hlu
bokým vyzněla dojmem pro vyspělou svou
fakturu, zvláště ve svém závěru fagově kon
cipovaném. Střední větu prosycenou vůní
idylly krásně přednesli pí Jančová, al. Novo
hradská, p. Fiala a p. Přibyl. 

V Pergolesově „Stabaf Mater“ uplatnil

člen čes. pěv. kvarteta p. Novák rozsab, Alelhoa zvláště kovový timbr svého duši jímajícího
hlasu. Těšíme se, že v saisoně so dá elyšeti
u nás 8 ostatními členy čes. kvarteta.

Kontrapunktické upravení Vittem sicenahromadilo ve „Stabat“ dosti choalostivých
míst pro nástapy; bylo však pozorovati ve
sboru naprostou jistotu a lehkost přednesu.

Professor Hurník z pražské konservatoře
se dal slyšeti raukopisnou novinkou, již 8 po
rozaměním přednesl orchestr o. a k. pěš. pluku
č. 42. Zvláště se zamlouval střed pochodu
s hobojovým solem. — Thomavovo vlašťovičí
duetto bylo zvláště v závěrečné kadenci vdě

čným materialem pí Jančové, aby opět doká
a, še jest v Hradci jedinou representantkoa

koloratarního umění pěveckého.
Nováková „Neščasná vojna“ byla koranou

večera. Věru nelze si ani předetaviti, ab
intensivačjšími barvami kdo mohl vylíčiti, ja
„hrajůa tubjá“ blížícísekvesnicivojáčkové,
jak domlouvajínesestry,codají svémubratru,
který „téžedo vojny mašíruje“, a jak zdrea
cím dojmem působí zvěst, že hlava bratrova
eží „na francúzském mezí rozšla “,

Novák je nejen znatel lidové poesie a dovede
dacha jejího tony vyjádřiti, on je též umělcem
v inetrumentaci, kterou celou skladbu dacha
plně dramatisuje.

činkovali při akademii místní dámský
sbor, vojenská kapela, p. bohoslovci, studenti
z roálky a gymnasia. Jeviště naplněno bylo
240 účinkujícími. První a druhé číslo dirigoval
s obecně osvědčenou routinon dp. Orel, pochod
a poslední číslo řídil zračně kapelník p. Riepl.

Po akademii konán ještě přátelský večírek
v Adalbertinu k pcotě hostí a delegátů kato
lických spolků, při němž účinkovali tamburaší
pod řízením dp. Jarkoviče, docenta zpóva
v ústavě bohosloveckém | Mistrné výkony na
šich tamburašů byly často odměňovány boořli
vým potleskem. Ku konci zapěl ještě několik

sólových čísel s doprovodem pln pozvanýpěvec p. Novák, který přítomné svým předne
sem přímo uchvátil.

Slavnostní nastolení.

Druhého dne v neděli velikézástapy Jidajiž za nejrannějších hodin procházely městev,
čekajíce na další slavnostní akty. Překrásná
pohoda znamenitě přispívala k lesku radost
ného dne. O půl deváté řadily katolické spolky

v imposantní dvojřadí pořadatelé: sldp. dr.Reyl, pp. Polák, Jenšovský a Dvořáček. Veliké
účastenství spolků převýšilo všecky naděje.
Slavnostní dvojřadí se táhlo od residence až
k hlavní bráně kathedrálního chrámu sv, Dacha.
Pokud jsme zpozorovali, byly zde zastoupeny
spolky z následujících míst: Chradim, Třebe
chovice (3 spolky), Hlinsko (2 spol.), Nové
Město, Kančice, Úpice, Kutaá Hora,Pardubice
(3 spol.), Kostelec nad O., Černilov, Proseč,
Týniště u. O.. Hronov, Dohaličky, Semily,

Chrudim, Pardubice, Lomnice n. P. (2 byRonov, Nová Paka, Hradec Králové (3 sp.),
Sobčice, Vojnův Městec, Studenec,Častolovice,
Nový Bydžov, Chleny, Ustín. Orl., Kracem
burk, Chrast, Choceň, Přibyslav, Mikulovice,
Roveň, Roztoky, Skuteč, Kruh, H. Jelení, V.
Dřevíč, Nová Paka, Litomyšl, Semily, Slezské
Předměstí, Heřmanův Městec, Čáslav, Náchod,
Vamberk. Sedlec. Na dvacet praporů vlálo nad
skvělým dvojřadím; jednotářů bylo celkem na
půl drahého tisíce. (Jen z Černilova přítomno

bylo na 160 jednotářů.) V čele spo ů stálahudba černiloveká, již osobně řídili kapelník

pon J. Vanický. Spolky byly obklopeny veliým davem obecenstva všech stavů, toužícího
spatřiti biskupovu tvář.

Po čtvrti na desátou hodinu konečně
nastal za hlaholů zvonů slavnostní průvod
z residence. Napřed šli bohoslovci se svým
představenstvem v bílých rochetách, za nimi
místní i okolní dachovenstvo, v jehož středu
kráčel velepastýř, maje po pravém boku vsdp.
kanovníka Bartáka a po levém vedp. kanov
níka Dre Soukupa. Když oslavenec vstupoval
do hlavní brány chrámové, ozdobené velikým
biskapským odzuakem, zavznělo s kůru řízením
p. regenschoriho Wůnsche mobatné „Te Deum
laudamus“, skladba to Ad. Kaima, harmoniso
vaná pro sedm hlasův.

ned za kněžstvem srážely se spolky
v čtyrstap a spěchaly zároveň do chrámu
8 prapory.

Nejd. p. biskup poklonilse nejprve se
svým průvodem před Nejsvětějšímu vedlejšího
oltáře a pak hned se ubíral k hlavnímu oltáři,
kdež po vykonání příslašných modliteb vy
stoupil na biskupskýtrůn při straně evangelní,
Vedp. generální vikář Dr. Frýdek stoje před
stupni oltáře promluvil k novému biskupovi
latinsky:

„Nejdůstojnější Pane! Totoť jest den, jejš učinil
Pán, radujme se v něm. Raduje se av.Matka církov,
kdyš oslavuje sv. Hod velikonoční, s těchže slov uží
váme i my, nejd. Pane, chtějíce veřejně vysnati vše
obecnou radost, když vidíme před sebou jednomyslně
očekávaného nového velepastýře. Radujeme se všichni,
vidíme-li Vaši Milost jako svého biskupa vkročiti po
prvé do tohoto kathedrálního chrámu Páně a sased
nouti na biskupský stolec s plnou autoritou tol
skou. Radujeme a zároveň, že slavíme spola vzkříšení
biskupství královéhradeckého, neboť náš zbožné pa
měti biskap Edvard, díky za to Bohu, znovu povstal
v legitimním nástupci v biskupu Josefo. A tímvíce
se radujeme, ježto doufáme,fo panování Vaší Milosti
v diecési bude co nejšťastnější, neboť přichozíod hrobu
sv. patrona král. Českého sv. Jana Nep.,ano přichásí
s domu kanovnického, jejš podle podání obýval ka
novník sv. Jan.

Vaše Milost přichásído diecáse, jejíš zvláštním
tronem se av. Klimentem,papežem a mučedníkem,

je tentýž uv. Jan Nepomucký; přichází do biskupských
domů, v nichš jak v Hradci Králové, tak i v Chrasti

kaple zasvěceny jsou témaš světci; přicházíke kněžím
diecése, z nichž největší počet v jednotě Nepomacké
a v družstvu tiskovém pod ochranou sv. Jana Nep.
je spojen k šíření přesvědčeníkatolického. Protoi
doufáme, še nejdobrotivější Bůh těmto spojeným ons
kám pod ochranou sv. Jana Nepomuckého udělí své

moci. A taktéž doafáme, še ! Nejblahoslavenájší
na Marie, jejíš chrám V. B. M, hned při vktočení

do města navštívila, budo všdy osvědčovati se matkou.
A av. Josef, jehož jméno V. 5. M. na kftu ar. obdr
žela, nepfestane sajistévědy býti ochrancem a pří
mluvcem. A sám kathedrálcí kostel, zasvěcen jest
Duchu av., jenž vechvíli. kdy! V.B. M. připočtena jest
k biskupům, zajisté bude udíleti dary své, nezbytné
k Hzení církve. Nyní, kdyš nejd. pane, přikročajete
k řízení diecóse, nastává mi porinnost skládání účta
s vladařetví svého. Loč v ohledu tom nejpokornějí
dosnávám, $e nemám ničebo nežprosbu : Promiň,o
Pane, slabosti mé| Věnoval jsec: síce všecku možnou
péči za pomoci svých milorených apolubratrů, ale
prosím tím vroucněji téhož Docha ov., aby Sám ovlašil,
co by bylo vypráhlého, a ozdravil, co bylo chorého.
Odevadávám se se všemi zde přítomnými 1 nepřítom
nými kněžími diecése Vaši trpělivosti a moudrostí,
obnovujíce zároveň sliby při ordinaci elofené. Jako
se onoho času biskupu tásajícímu se: „Slibuješ mí a
mým nástupcům úctu a poslašnost“, tak i v této
chvíli radostně voláme: „Slibaji!l“ Nechť všecko, co
jtem sde pravil, Bůh k dobrému sřídí!"

Ndp. biskap děkoval rovněž latinsky gen.
vikáři za všecky úmorné práce, které byl za
jeho nepřítomnosti podnikl, vzdával dík všemu
duchovenstva za synovský hold a dovolával
Se jeho součinnosti pro všechnu badoncnost;
jen tehdy bude moci dobře plniti úkol Bobem
mu svěřený, bude-li kněžstvo jeho podporou.
Pak přijímal biskup hold svého duchovenstva.

Když jednotlivci po řadě k něma přicházelinemohl se adržeti pohnatí, stíraje hojnéslzy
se svých tváří. Při tom na kůra zpívána mo
hutná skladba „Ecce sacerdos magaus“, —
Ejhle kněz veliký ; komposice tato vyšla z péra
p. Dom. Wůosche (jan.) jsko příležitastná no
vinka; zde v mistrných fogáchpěkně zachycen
význam vážných slov. Pak vsunato vhodně „Te
Deum“ nesmrtelného Lad. Beethovena stextem
úplně českým. Ač nástupy právě snadny nebyly,
zapěl chór grandiosní klassické dílo 8 povnvu
energií bezvadně; orchestr pod výbornou
taktovkou p. dirigenta Wůlnsche se vpravil
výtečně do všech nuancí; poslední takty zvlášť
vyzněly přímo triumfálně,

Když byl hold duchovenstva po delší
době ukončen, vystoupil městský děkan, ka
novník M, Musil na kazatelnu, přečetl shro

máždéným věřícím popožskoa listina a ohlásiludělení plnomocných odpustkův.
Jeho Milost pomodlil se unodlitba k Dachu

svatému, při čemž zpívána na kůra případná
aatifona; pak velepastýř udělil slavným pon
tifikálním požehnáním plnomocné odpustky a
promlavil s vroucím zanícením řeč, kterou
v čele listu uveřejňujeme. Pak aloužil za četcé
assistence duchovenstva slavnou pontifikální
mši sv.; při tom na kůro zpívánu nádherná
osmihlasá skladba od Caspara Etta. Střídající
se dva sbory v různých h asových silách přímo
elektrisovaly; i eedmihlasé „Ave Maria“ slo
žené od řídícího regenschoriho, vhodně přiléhalo
k stylu mše Ettovy a působilo rovněž dojmem
velebným.

poledne se znova seřadily spolky
8 prapory směrem od hlavní brány chrámové
k residenci; po té o čtvrt na jednu s poledne
rozezvačely 6e znova zvony a biskup v prů
vodu kněží a bohoalovců se ubíral dvojřadím
do residence. Když se průvod ukončil, srazily
se obě řady ve čtyřstap a za zvuku vyškolené
hudby černilovské nastoupily pochod mírným
obloukem přes náměstí k Adalbertinu, kdež
nastal odpočinek. 

Pro významné zástupce všech Hradeckých
korporací uspořádán vresidenci banket Dříve
než ndp. biskup k hostině zasedl, pospíšil do
Adalbertina, vyhledal kněze obědvající ve
dvou menších místnostech, sousedících s dvo
ranou, s každým zvlášť vlídně rozmlouval,

obracoje svou řeč chvilkami na všechny přítomné.

Pronesl pevnou důvěru, že všichni si po
vedou v duchu Kristově jak na poli církevním
tak národním, poněvadž samo evangelium, jak
obecně známo, i příkazy vlastenectví samo
v sobě obsahuje. Krásná jeho slova byla pře
rušována často srdečným: „výborně“ a „eláva“,
Pak hned vstoupil do obsáhlé vedlejší dvorany,
kdež bylo shromážděno na šest set katolických
jednotářů. Vetříc mu zavznělo jásavě „sláva“.
Přítomný předseda diecósního sdružení kato

nokýsh spolků vldp. dr. Reyl elošil biskapovihold lásky jménem všech katolických spolků;
katolické spolky přilnou k novému volepastýři

s touž oddaností, s „ikon Ipěly na velikémpředchůdci Brynychovi.
Jeho Milost děkuje za hromadnou účast

spolků při dnešní slavnosti; dovede si vážitičinnosti přítomných spolků a bade je dle pří
kladu svého předchůdce podporovati. Nechť
všichni po návratu domů pracují dále ve
prospěch katolické víry. Jakmile ndp. biskup
ukončil, zahřmělodvoranou mobuatně: „Sláva |“
Nadšeně se jiskřící zraky dokazovaly, že toto



volání jest nejvěrnějňím ohlasem rozechvělého
"nitra přítomných.

Pak spěchá J. B. M. ještě k bohoslovcům
do semináře; po krátké adoraci v kapli praví,
že jako bývalý rektor semináře Pražského
dobře zná, jským způsobem má svou péči vě
novati i zdejšímtheologům; postará se dle
svých sil, aby brzo byla postavena nová semi
nářská budova.

Při hostině v residenci pronešeno mnoho
. gratulačních přípitků. Na př. vsdp. gen. vikář

promlovil: :
„Vaše biskupská Milosti! Vysoce otěná a vzácná

společnosti! Madřeo Starého Zákona píše v písmě
ovatém: Všecko má svůj čas; svým vykořeněným bě
bem jdou všecky věci podnebem. Jest čas pláče a
čas radosti, Čas kvílení a čas veselosti. Tak se dálo
a děje i s námi. Kvíleli jsme opravda v Hradci Krá
lové a v celé hradecké diecési, když odňat nám byl
neúprosnou smrtí apoštolský biskup Edvard Jan. Nyní
však zase, kdyš nám ve Vaší bisk. Milosti dán jest
biskup nový, biskup dojista stejně apoštolský, radu
jeme 6e a voselíme ce s přejeme ze srdcí plných, aby
j Vaše biskupská Milost mezi námi vědycky sa rado
vala a voselila. (Německy) Žalmista Páně uvádí
v písmésvatém Pána Boba o svém věrném služeb
níku takto mluvícího: Množstvím dní choi bo obda
řiti a dám jemu viděti mou blaženost. A toto přání
vznášíme my všichni v příčině Vaší bisk. Milosti
k nebosům, aby Všemohoucí a nejvýš dobrotivý Pán

Vaši ieknpskon Milost dlouhým, sdraví plným šivotem obdařil © dal Vaší biskupské Milosti voškoré šá
doucí dobro i blaho viděti, ba nejenom viděti, nýbrž

ipošívat (Česky.) A s tímto vroucím přáním prosímcelou vysoce vzácnou společnost, aby ráčila se mnou
ohár posdvibnonti a vynésti upřímnou sdravici: Jeho
iskupská Milost náš nejdůstojnější vrchní pastýř

nechť žije! (Ať žije!)“
Ndp. biskup odvětil, že se nyní upírají

zraky celého avěta k Římu, kde pravé „lamen
de coelo“ dohasíná; jest potřebí vroucně Boha
prositi za zachování jeho. Vzpomněl vděčně
na milosti jemu Sv. Otcem a Jeho Veličenstvem
udělené, jakož i srdečné příchylnosti obou cír
kevních hodnostářů přítomných a děkoval všem
přítomným, doufaje, že pronáší zdravici hlavě
olrkve i říše ve jménu veškerého shromáždění.

V dvoraně Adalbertina konána „zatím
odpoledne valná hromada katol. spolků, o níž
promluvíme v čísle příštím.

Slavnost skončila všestranným úspěchem.
Krásné byly ty slavnostní chvíle; nevy

mizí žádnému účastníku dlouho z paměti. Nový
velepastýř zajisté horlivě bude pokračovati na
brázdě elavným svým předchůdcem kypřené;
jeho osvícenost, láska a horlivost nás oprav
uje k nadějím nejlepším. Kéž obapolná láska,
která stádce s pastýřem v dnech slavnostních
v tak pevné přátelství semkla, potrvá i v bu
doucnosti na straně obojí! Bůh žehnej snahám
nového biskupa!

Obrana.
Něce ue zákulisí. Celá domácnost

realistických reformatorů jest vážně pobouřena
zajímavými objevy „Národních listův.“ Nejsme
tak | stranničtí, abychom sedli una lep
každému klepu proti realistické straně, po
něvadž „Čas“ vychrlí v každém týdnu tolik
úmyslných lží proti svým sokům, že stačí cha
rakterisovati a odsouditi ducha realistického
štábu z „Časn“ samého. Že však tentokrát
„Národ. L.“ taly do živého, jest viděti z po
plašných a zoufalých obran „Časn“, ačkoli

ani nejtučnějším tiskem pojsajímavější objevy„Nár. L.“ „Čas“ neporáží. Nedovedl na př.
vyvrátiti, že dr. J. Herben měl 8. t. m. da
věrnou schůzku s pruskými pastory v ně
meckém kasině.

Také přiznává, jak si evangelická be
seda v Praze pozvala německé evangelické
spolky z Halle nad Sálou a ústředoího evan

:gelického bunda v Berlíně k Husově slavnosti.
Do Litoměřic svolali si mezinárodní

schůzku evangeličtí pánové na den 13. t. m.
„Pozvánky začly následovně:

Sehr geehrter Herr Amtsbrader!

Auf Vorachleg eines Kreises von tachechischen
Amtsbrůdern orlauben wir uns, hiedurch die bohmi
schen Herren Amtebrůder su einervertraulichen
internationalen Zusammenkanít auf Montag, den 18.

„Jnli, von % Uhr nachmittage ab, nach
Leitmerite, „Hotel Schwane“,

ergebenst oinsuladen. Da das Erecheinen einer Anzabi
techechischer Amtabrůider gesichert ist, měchten wir

Sie aufs Herzlichete bitten, sich, wenn irgend měglich,
-beteiligen zu wollen.

Mit amtsbrůderlichom Grasse!

Friedrich Hochstetter, Ottmar Hegemann,
Trebnitz. Haida.

Volovášený pane bratře! K návrhu kroušku če
-ských bratrů dovolujeme si poz-ati tímto česko-ně

mecké a bratry s Čech co nejochotněji k mesinárodní důvěrnéschůzce na pondělí dne 18. července
© 2. hod. odpol. do Litoměřic do „Hotelu Scbwan“.

Poněvadědá sajíštěno účastenství mnoba českých
bratrů v , prosili bychom Vás co nejardečněji,skdybyste se pokud jenom možno sáčastniti ráčil.

S pozdravem atd.
Bedřich Hochstetter v Třebemicích (!I)

+ (red. sařivé losvonromistického listu )
Ottmar Hegemano, farář v Haidě.

Inu, důkazy vlastenectví českého evange
lietva.

Nebylo ovšem potřebí, aby „Nár. L.“ při
dávaly k těmto a jiným objevům některé ne
pravdy. Kam tíhne „Čas“ se svými stoupenci,
to přece může poznati každý, jak « jeho psaní,
tak ještě více z jeho častého překvapujícího —
mlčení. My jsme již dávno strhli maska8tváří
realistických „reformátorů“ jen na základě
poctivé pravdy, tak že „evangelický“ tisk, ne
věda kody kam, aspoň překracoval velice ne
pěkně naše slova.

Poněvadž nyní zmatek „Času“ kalí roz
vaha, honem obviňuje katolíky ze spojení
s „Národ. listy.“ Proč ne? Vždyť nuzval též

ražskou oslavu Hasova ©„mladočesko kleri
ální.“ Snad to přece pomůže, ačkoli připiso

vati katolické straně jakékoli působení na
mladočeské oslavě „Hasově v Praze jest čirou
uepravdou; také to „Čas“ ničím nedokázal.

Kdyby byla chtěla katolická strana zde
spolupůsobit, jistě by nepřistoupila, aby p. dr.

régr pronášel až příliš naivní nepravdy proti
církví. Byla by pana Grégra poučila, že „stře
dověká noc nevědomosti“ panovala v Čechách
právě za doby husitské, kdy Pražská universita,
za Karla IV. tak slavná, byla rozvrácena, ač
v sousedním katolictva osvětový pokrok čel
jistým krokem v před. Nespatřoval by porážku
neomylnosti církve v tom, že koncil Kostnický
Husa odsoudil a koncil Basilejský „přívráence
učení Hasova“ uznal za věrné křesťany. To
snad i žáček z evangelické školy ví, že se
učení Husitů samých e Husovými blady na
prosto nesrovnávalo a že církev přijímala Hu
sity do církve jen pod tou podmíakou, jestliže
se úplně srovnají e pčením jejím. Nebyl by p.

dr. Grégr mluvi), že byl národ český před
busitskou vojnou „blízek své národní amrti“.
Tolik přece nyní z bádání Kalouskova i Win
trova každý ví, že ce jiš za Karla IV. dříve
německá města se stoupajícím uvědoměním
valem počešťovala a. že po válce byl živlem
vládnoucím živel český i v městech katolických.

O nějaké „kompromisní řeči“ se zde vůbec
ctivě mluvit nemůže. „To „evangeličtí“ rea

jeté dovedou zcela jinak kompromisně mlaviti,
jen aby si židy a socialisty nepohněvali. Kdo
má jen trochu soudnosti, připastiti musí, že
žádný řečník nebude pronásledovati spojenou
stranu očividnými nepravdami. Proto ať si
„Úas“ svůj účet vyrovná s „Národními listy“
a nepomáhá si z bláta nedokázatelnými po
mluvami tábora katolického.

Že však přece jen uvedené objevy faly
do živého, jest viděti na dlouhém prohlášení
„výkonného výboru české strany lidové,“ který,
aby aspoň část reputace zachránil, najednou
slibuje, že bude i proti klerikalismu prote
stantskému (!) i mosaickému (židovskému) (!).
Dřív pánové takové klerikalismy znáti nechtěli.
Také výkonný výbor stydlivě poznamenává:
„Pokud „Času“ se týká, nerozpakujeme se sdělit,
že jsme mu jisté stranění protestantismu vytkli
a vice již před útokem „Nár. listů.“ Ono to
ejisté“ stranění bylo, vlastně až velice křikla

vým a nespravedlivým; jen povědět pravducelouI
A nb! Jestliže „Čas“ hned nyní vidí nějaký

spolek mezi „Nár. Listy“ s „Katolickými Listy“
již proto, že „Katol. Listy“ některé zprávy
z mladočeského žurnálu převzaly, nechť si
vzpomene,jak chtěl utloukati katolictvo vůbec
— častým citováním „Rozvoje“ a „Bílého Pra
voru.“

Politický přehled,
Krise ministerská v Rakousku na ten Čas

úplně zažehnána. Žádosti ministra dr. Rezka za
propuštěnou mocnář vyhověl, vybradiv si ho po
volati opět do státních služeb. Odstraněním dra
Rezka dobyli Němci i vláda Kórbrova úspěchu
velmi vážného, píší Jihoč. Listy. A sice proto, že
z kabinetu zmizel muž vzdělaný, širokého roz
bledu a co hlavního: charakterní a v jednání pevný
a přímý. Takovýto ministr mohl nám býti v radé
koruny něco platen a proto odchod jeho jest
Němcům vítán; vládě pak proto, že se zbavila
kontroly svého jednání a bude nyní v upírání
práv národu českému ještě bezoblednější. Rovněž
1posl. dr. Kramář označil odchod Rezkův koncem
nadějí, že by vláda tato po dobrém chtěla vyho
věti tomu, bez čeho není pro politiku českou
možno změniti dosavadní postavení, Odchodem
dr. Rezka stal se kabinet Kčrbrův i na venek
kabinetem německým. A vláda chystá se znovu
k novým česko-německým konferencím. Planých
slibů a chlácholení se národ český už nasytil,
proto marné nové vyjednávání. Záleží nyní na
národu českém, aby silou svého charakteru a
vzděláním, jakož i hmotným postavením přesvédčil
vládnoucí kruby o notnosti splnění a provedení
práv a požadavků českých.

Všeněmecká strana Schěnererova na sjezdu
svém v Chebu dne 12. t. m. se usnesla, aby se
Čechům a Maďarům v ničem nepovolovalo. žádá
všeněmeckou politiku v nejužším styku s Němec
kem a aby potírána byla každá vláda, která by
chtěla vyhovět jiným národům na účet prý Němců.

(šský ministr finencí a správce Bosny a
Hercegoviny zemřel dne 13. t. m. Při snaze své
o hospodářské povznesení zabraných zemí stavěl
do popředí maďarství, udržuje náboženstvím různé
obyvatelstvo slovanské ve stálých svárech, aby
mohl nede všemi vládnouti.

V uher. parlamentě krise ministerská sice
rozřešena, ale krise parlamentní trvá dále. Košu
tovci i na dále libují si v obstrukčních řečích a
strana liberální se současně drobí.

Turecko prohlašuje stéle, že nemá válečných
úmyslů a že zvolna odvolává vojsko. Bulharsko
však stěžuje si stále na ukrutnosti a pronssledo
vání makedonských Bulharů.

V Srbsku nastal nyní poměrný klid. Král
Petr I. osvědčuje obratnou ruku v různých vnitř
ních záležitostech a sporech.

Školská hlídka.
(6) Není možno již přehlédpouti dnes velikého

hnutí ethického, které podmaňaje si čím dále tím více
daší ideálně smýšlejících a vybízí je k vážnému pře
mýšlení o příčinách mravní dekadence lidské společ
nosti. Hnatí to jest nám vítati co nejvřeleji, poněvadž
ono jest červánkem oznamujícím blížící se jitro nábo
ženského probazení. A hnutí toto jest tak mocné, že
i listy stojící namnoze na podkladu protináboženském
ano i atheistickém nemohou ee ubrániti prouda to
muto a bojujíce jednou rakou proti stávající víře po
sitivní, jakožto časovému přežitku, nuceny jsou na
povrch přítomnosti vynášeti osobnosti, které hloubkoa
svého nábožensko-othického významu porážejí zásady
atheismu jimi hájenóhu. Dobře tuší, že zvláště u nás
v Čechách program protináboženský se přežil, že
duše česká nemůže býti ničím odtržena
od své minolosti, kterou vášnivě miluje,
jako dokument své síly a slávy. Dobřevědí,že
stejně tkví v ní idea Cyrillo-Methodějská, jako kato
lickyčistá ideaKarlovai reformněčeskáideaHusova.
Protestantismue nemohl se tu ujati, protože jednak
svým německým charakterem, jednak svým přílišným
odpadem od původního křesťanství Cyrillo-Methoděj
ského zdál se nepřijatelným duši české, která v bla
binách svých zhatale věrna tradicím katolickým,
v nichš vyrostla a za jichž očistu podstoupila boj,
jenš vtiskl jí na všechnu budoucnost karakter nesma
satelný. To — jak se zdá — dobře vědí atrany, jež
vytkly si boj proti katolicismu v Čechách a dle toho
zcela přesně řídí celou svoji akci. Nábošenskou duši
českého lidu nelze ubiti najednou. — Třeba posíliti
vní reformně českou ideu Husovu — spůsobem nega
tivním t. j. poníšením katolicismu; pak třeba satříti
o Husa charakter positivně-náboženský,zkrátka vše,
co zůstalo na něm katolického; pak dogmatisovati ho
jakožto heroický symbol boje proti autoritě t. j. proti
zjevenómu náboženství — a česká duše státi bude na
prahu nové doby — odpadu od positivního křesťanství.

Podaří se tento plán? Každý, kdo jen poněkud
poznal povahu našeho lidu, řekne, že námaha teto
bude namáhavou —Sisyfovou! Až kámen bude na
kopci, valí se dolů! Duši českou lze jen do jisté
míry a po určitou mez vésti v boj protináboženaký.
Dnes již lze rovati, jak v krazích širších a širších
šíří se nedůvěra k tak zvané reformně náboženské
oslavě Husově ze strany pokrokové a realistické.
Kašdý cítí, že, kdo chce mluriti o reformé náboženské
a svláště kdo chce mlaviti o Hucovi, jako nábožen
ském reformátora, musí sám v sobě míti teplo ná
boženského, křesťanského smýšlení. Lid náš už tuší,
že s city jeho počíná se hráti nebezpečná hra. Jest
jisto, še „klerikální“ zneužívání Husa od strany po
krokové a realistické tím jasněji ukáže positivní
stránku veliké postavy Husovy, o níš názor tak dalece
jiš dnes se vyjasnil, še inteligentní katolík při oslavě
Husově nepřichází do rozporu ani se stanoviskem
svým náboženským ani vlasteneckým. Jako nero
sumný boj proti památce Husově vzbudil
skutečně pozoruhodné hnutí české duše ve
prospěchjehopamátky tak opětstrannické
zneužívání jeho jména spůsobí uklidnění
a rosvahu.

I v listech paedegogických věnováno oslavám
Huso dosti místa. Nikdetéměř nepoukazováno na
jeho vlastenecké, všem Čechům úctyhodné působení.
Vspomínky vyzněly v některých listech v pointa re
formně-nábošenskou, vradikálnějších v naprosté vypo
věsení boje proti positivnímu křesťanetví a výsvou
tak mlhavou, jsk mlhavý jest náboženský program
listů liberálních. „Buďme kacířil“ psal jeden list —

týš, který nedávnopro išovat proti referentu „Hlídky“,že v jeho rámci i katolíka dobrý katolík učitel níže
se cítiti a oftí se skutečně úplně epokojeným. — Jest
tu něco nejasného, mlhavého. Zdá ee, jakoby se tu
sastírati chtěl pravý stav smýšlení s ohledem na ty,
kteří neuznávají za nutné s organisací odkládat své
dobré katolické přesvědčení. Není to žádná výčitka
ani „souzení“, nýbrž konstatování toho, co jest. Kdo
čte a pamatuje, musel se zastaviti a tázeti se, kdy
byla promluvenapravda: „Tehdá nebo nynf?“

Mnohé z časopisů paedagogických hlásí se ko
bnutí ethickému. Naceny budou postupemčasu změ
niti j postavení své oproti positivnímn náboženství.
Změnu tu neprovedou lidi, jednotlivé osoby, nýbrž
nutnost — postulátvšeobecně se jevícího ethického
hnatí ve výchově lidu i mládeže. Masaryk ve svém
episa „Ideály humanitní“napsal: „Náboženství
má býti mravnosti základem; -nedovedu si
předateviti poslední rosřešení mravní
otásky bes náboženství“ Zatím co filosofie
náboženství to hledá — křesťanství svým mohutným



umravňajícím vlivam staví se proti vášním a povznáší
tisíce duší. Byly podobné doby za Origena a Luciána,
kdy Platonova mraronka nebyla schopna k mravnosti
povznésti lidstvo klesající — nemejíc základu posi
tivní, zjevené víry, ješ by byla pevnou basí etbických
požadavků.

Velikou překáškou jasného pojetí
nábožensko-ethické otázky jest v listech

předagogických bod programový: boj protilerikalismu! (Nechtějezaváděti besáčelnýchpo
lemik, neodpovídám na polemiky„Č. U.“ a jen to,00
w ních věcného bylo, hledím šířeji objaeniti v po
jednáních ve „Školní Hlídce“ obsažených.) Žádný
pojem dnes není tek neurčitý, jako pojem slova „klo
rikalismue“. Pod vlajkou tou dá se všechno ulošiti.
Biskap Brynych chtěje zlomiti osten slora toho, jehoš
zvuk zneušíván proti náboženství vůbec, jal se slovo

to v kántí etymologickyod slovu „kléros“ t.j. jakopodíl Boží. Dle něho „klerikalismue“ znamenal by
„srdečné spojení u proniknutí člověka Bobem“. Mladší
strana katolické intelligence stavíc se však na stano

visko odpůrců náboženstvípřijala význam „klorikalismu“ ve smyslu „zneužívání autority církevní a zne
užívání nábošenství ku zájmům sobeckým,“ Vše pak
to, co příčilo se ideálníma řízení církve, vše co pod
niknato bylo v obledu náboženském ne z ideálních
podnětů: s lásky k Bohu a k bližníma, nýbrž ze s0
bectví nebo k nabytí světské moci ohledu na
zákon Boší a blaho věřícího lidu — jala se nazývati
klerikalismem.©Proti katolicismu klerikál
níma — postavila katolicismane nábo
ženaký! — Žs krok ten znamenal vyjasnění, do
zvláště v krusích laické intelligence katolické spůsobil
jakousi pevnost názoru a rozptýlil mnoho nedorozu
mění vyvolaného od neupřímných odpůrců, jímž „kle
rikalismue“ byl prvním a posledním paragrafem
stanného práva, které vyblásili nad apologety positivní
víry — jest samozřejmo.

Takto vymezený pojem slova „klorikalisemne“ byl
silným větrem, kterýž odranul mnoho par a mih za
stírajících hesla různých stran. Vidělo se, že může
býti zneužita i autorita vychovatelská, politická, spol
ková atd. a že tam, kde nejvíc se brojilo proti kleri
kaliemu církevnímu, vyrůstal jako vše ničící houba
klerikalismus horší. —

Poctivost a upřímnost vyžadaje zváti tedy vše
pravým jmenem, jde-li skutečně pisateli o prospěch
dobré věci. Jak daleko bychom ihned postoupili
v našem kulturním životě vnitřním, kdyby nepoctivost
nerozmnožovala mlhy zahalující náš veřejný život.
V jak jiném světle atála by u násí otáska náboženská,
vychovatelská, kdyby mluvila vždy poctivost a nejlepší
snahs prospěti národu a nikoliv „klerikální etrannické
ohledy“ té či oné frakce národní společnosti.

To však dříve nebude, dokud ae nesplní, zač
prosil S. Čech mrtvé vlastence:

V ten život náš, kde čistý zápal hasne,
kde pochybnosti tlumí jara vzmach,
kde navzájem si rveme sny své jasné
v kal bojů šeredných a všední prach,
kde jíní mdloby na všech srdcích leší —
nám vrafte jitřní zář u vesnu svěží
svých ideálních snah!

Z činnosti katol. spolků.
Z Libštátu. Dne 6. t. m. sešla se zdejší

jednota v hojném počtu, aby vyslechla přednášku vp.
J. Sahaly o sociálních a náboženských poměrech xv.
století. Dostavili se i mnozí jednotáři z Lomnice n.
P. Dvoadílná, delší přednáška vyslechbnuta až do
konce s napjatou pozorností a s dobrým pochopením.
Před přednáškou i po ní zpívány ode všech pieně
křesťanských sociálů; provedeny též s vyškolenou,
překvapaojící ratinou některé pěkné sólové výstupy,
při čemž i Lomničtí hosté s uzaanou a hojným pc
tleskem odměnénou obratností účinkovali. Poučení i
zábava vydařily se tak pěkně, že po skončení pro
gramu každý jednotář odcházel a nejlepším uepoko

Jením. jé jen dále tak utěšeně zdejší spolek síly svérogvij

Zprávy místní a z kraje,
Akademie v ponsionátě školských

sester. Na počest ndp. biskupa dra. Doubravy
uspořádaly choranky pensionátu školských aoster
zdařilou akademii dne 14. t. m. o 6. hod. odpolední,
Jeho Milost zavítala v průvodu vsdp. kapitolního dě
kana Mgra. Frýdka do slavnostního sálu, v němž
sbromáždili se četní vzácní hosté, z nichž uvádíme

. místodršitelského radu Steinfelda, vedp. preláts
ampla, p. radu Fischera, prof. Miřiovského, atd.

Akademie vykazovala vesměs klassické skladby Sme
tanovy, Wittovy, Mendelsobnovy, Schubertovy, Fver
strovy s byly tak zdařile podány, že nadchly obecen
stvo ku nelíčenému obdivu. Zejména zamlouval se
nám sborový zpěv chovanek řízením ct. sestry Cecilie
a virtnosní: technika na pianě ct. sester Michaliny,
Věnceslavy, all. Bohatové a Vrbové. Neuadsazujeme,
tvrdíce, že v našem městě nemají tyto umělkyně
soupeřek. Ndp. biskup projevil také svou nejvydší
epokojenost nad zdarem této pěkné slavnosti.

Ze Všeodb.sdružení křesť dělnictva.
Schůze užšího výbura dne 13 Července 1908 v Hradci
Král. Přítomní: Urban, Pochmon, Karásek a Polák.
Podpory nemoc. uděleny: J. Noskovi v Plzni (7 dní
žaludeč. nemoc) 6 K, A. Kónigové v Rychnově (12 duí
krvácení plícní) 11 K, J. Holickéma v Týništi (7 dní
katar průdušok) 6 K, Št. Kasnarovi v upici (14 dní
katar průdušek) 9 A, L. Jakšovi v Parníka (14 dní
zánět kostí) 6 K, M Teichmnanovi v Úpici (8 dní ala
bost) 5:12 K, Fr. Holabovi v Cholticích (7 dní rheu
matismus) 460 K Novi čienové: A Ludvík I z Ry

Fr. Šimek III. z Parníka, A. Benešova III. z Náchoda,
J. Vlček IT z Úp:ce.

Z mimeoř. schůze měst. zastupitel
stva v Hradel Králové ve středa dne 15.t.
m. Usnešeno, aby byla překlenute kyneta mezistřídou
Pospišiloroua Orlicí.—P. dr. Batékjako reforent
jednal o porušování buřtů moaLou s jinými příměsky,
pravidla pak o vybírání poplatků za maso a masn
výrobkys venkudo Hradcepřiváženéachválena.—Zdra
votní policejní nařízení, týkající s» obchoda mlékem,
máslem, sýrem a tuky umělým: v Hradci Králové
vejdou v platnost od 1. října t. r. — Obledně nadace
Palackého vybídnou se kompetenti, by ke svým žá
dostem předložili i doklady. — Jelikož se pozemků a
Nor. Hradce Král. ušívá za vojenské cvičiště, schvá
leno, aby na rozšíření kmenového majetku lesního
zakoupeny byly pozemkyjiné ato: od p. Jarkovského
z Vel. Bělče aod manželů Nohejlových z Roadničky.
Koupě se provede tenkráte, aš se pozemky očistí od
dlabů. — Podá se stížnost správnímu soudu z rozbod
nutí c. k. finanč. ministerstva, kterým odepřeno bylo
trvalé osrobození od domovní daně činžovní z budovy

„c. k. paedagogia. — Schváleno, aby v případu roze
jíti 00 „Oliva“ převzala obec do své správy

Olivy. — Provieornímu strážníku Gab.nadaci ,“
Markovi uděleno definitivam. — Změne stran věno
vání pozemku okresu královébradeckéma na stavbu
isolačních parilonů při okres. nemocnici se schralaje.
— Ohledné postupu sloučení městského okresu škol.
s venkovekýmvydá se později celková sprára. —
Vybírání poplatku o trzích zadáno p. Bukovi za 3000 K.

Neštěstí. Frant. Říha, z2letý trablářský
dělník v továrně p. J. Manycha v Hradci Králové,
pracovel dne 13. t. m. u stroje boblovacího, obráběje
jím tvrdé lišty. Chtěje si snad pobověti, opřel se o
lišta, by ji válce lépe zachytily, ale když se dostala
válci na nože, vyrazily ji tyto tak prudce, de ubožá
kovi projela břichem. Nešťustník dopraven do okresní
nemocnice; o usdravení jeho se pochybuje.

Nová obchodní kemera v Hradci
Králové. Po dlouhou řadu let provášeny jsou
stesky na obchodní komora Libereckou, že vůči če
skému obchodnictva a živnostnictva nekoná svou po
vinnost, ve všem a všade straníc Němcům a na úkor
českého živlu nadržujíc podnikům a korporacím ně
meckým, ačkoli v obvoda komorním žije 469, Čechů
s ačkoli v odboru obchodním připadá 420/, a v odbora
šivnostenském 44%, na Čechy. Ježto tato ohromná
menšina, seskapená ve iSti politických okresech
českých, není v komoře Liberecké vůbec ani jediným
Čechem zastoupena a poněvadě tyto české okresy,
patřící k Liberecké komoře, nemají z tohoto důležitého
sřísení žádného prospěchu, ano spíše škodu, vznikla
jiš před delší dobou myšlénka, aby zlořád tento byl
odstraněn a to zřízením nové obchodní komory
v Hradci Králové, v níš by české okresy, povad
k Liberecké komoře náležející, byly soustředěny. Za
tím účelem pořádán bade n příležitosti výstavy ňeskébo
severovýchodu v Hořicích dne 1. srpna 14030 2. hod.
odpolední ve výstavním pavillonu bořického pivovaru
pod záštitou slav. okres. výboru a sl. městské rady
v Hořicích manifostační sjead všech činitelů, jimž na
sřízsní nové obchodní komory se sídlem v Hradci
Králové záleží. Na ajezdu tomto jednáno bude o kro
cích, jež zs účelem zřízení nové obchodní kumory
v Hradci Králové bude podniknooti a očekává se proto,
že všichni zájemníci v počtu co nejhojnějším sjezdu
tohoto se súčastní. Přihlášky přijímé Dr. Fr. Pára,
předseda nebo Em. Vintr, jednatel přípravného komi
téta v Hořicích.

II. živm. společenstvo v Hradel

Králové svolává společněse svou hromadoupormocnickou mimořádoon valnou hromada na pondělí
dne 30. července do místností Živnostensko čtenářské
jednoty. Začátek o půl osmé hod. večer. Na programu:
„Čtení a kritika stanov obmýšlené, epolečenstevní
nemocenské pokladny dělnické.“

Ve službě kostela. Při farním chrámu
Páně v Opatovicích n. L. koná již 46 roků služba
kostelníka p. Frant. Mrázek, jemuž je nyní 79 roků.
Za 40leté věrné služby obdržel před časem záslažní
medaili. — Také při kathedrálním chrámu Páně
v Hradci Králové působí jiš přes 43 roků kostelník
p. J. Wolf, narozený r. 1816. Oba staronškové v ko
nání povinností svých jsou dosud čilí.

Manifestační sjezd, na němáprotestovati
budou čeští mlynáři, zemědělci a pekaři proti nezřízené
soutěži uherské pšenice a mouky a kde ujednán býti
má jednotný postup všech: tří stavů, aby docíleno
bylo zvýšení hodnoty i rozmnožení výroby domácích
chlebovin a jich zpracování, konán bude dns 19. čer
vence o půl 11. hod. dopol. ve velkém sále Žfinském
v Praze. Jednání sjezdu toho bude tak důlešité a lze
od něj očekávati tak mnoho pro naše hospodářské
osamostatnění, žo je velice šádoucno, aby účastenství
bylo co největší.

Národ. katol. jedmota pamí a dívok
v Pardabicích nepeslase navštíviti celkověvý
stava pardabickou a při tom vybízí i jiné katolické
jednoty výstavy se súčastniti, by všeobecný svůj úkol
a působení lépe representovaly a ústanovila neděli
dne %.srpna 1903 za jedině způsobilý den k návštěvě té.
Pořádek: Dopoledne: Přivítání hostí, pak společný
oběd. Odpoledne: V 1 hodinu seřadění všech nalich
spolků v zahradě hostince „Bubeneč“, načež průvod
na výstaviště. Večer: Závody ochotníků ve zvláštní
areně výstavní. V pondělí: Prohlídka města a výlet
na Kanétickou horu. Přihlášky přijímají se do 20. čer
vence t. r. Dotazy zodpovídá a přihlášky přijímá pí.
Josefa Polánská, jednatelka v Pardubicích, Karlova
ul. č. 10. O pohodlí a nocleh hostí bude postaráno.

Osobní. Katecheta měšť.škol v Chotěboři,dp.
Jos. Formana, podrobil se v terminu květnovém zkoušce
před cís. král. zkušební komiesí pro učitelství těsno
pisu na středních školách v Praze. — Slečna Žofie šl.
Sagnerova z Eiuberku, dcera cís. a král. majora v. v.,
a Ferdinandsl. Pavlovski z Rosenfeldu, J. O. Bohuslava
hraběte z Kolovrat hosp. správce, slavili sňatek svůj
dne 18, t. m. o 11. hod. dopol. ve hlavním chrámu
Páně sv. Trojice v Rychnově n. Kn.

Slatinné lázně Velichovky u Josefova
v Čechách do 16. t. m navštívilo 807 lázeňských hostí.

Z vikariátu Německobrodského.
Dne 9. července konala se vikariátní konference
v Némeckém Brodě. Po přednášce dp. faráře Ford.
Vlčka z Nové Vsi, jené pojednal o prvé otázce, ros
předla se čilá debatta, zajímavá shodností násorů
projevených. V přednášce totiš učiněno bylo dosti
námětů, vybízejících ku přemýšlení. Zejména konec

vyzněi praktickými návrhy, určajícími činnost kočšskoune venkově. Dp. farář podepřel důlešíté své návrhy
doklady nejen ze ukutečného života nýbrž i po stránce
psychologické a byle by sí jen přáti, by názory a
návrby jeho ode všeho kočšetra byly prováděny v či
votě. Po přednášce velebného pána Robáčka s Habrů
projevany názory 0 potřebě národního jazyka v litargii.
— (o do Hasových slavností souhiasíme s blediskeu
výbora Ústřední Jednoty. — Štola zračene nemůže
býti dříve neš bude opravena kongraa; i tu třeba
ústanoviti jistou hodinu, do které fankce by se vy
konávaly zdarcoa. Zaojato určité hledisko v příčině
volné kompetence při beneficích a projeveno přání, by
Ústřední Jednota brzy k žádoncímu cíli dospěla,
protože ve všech těchto otázkách knětstro naše velmi

so opozdilo. Jadnánu téš o některých věcechtaktických,které nemožno z pochopitelných příčin uvefejníti. —
Delegátu Zamskó Jednoty dána do valné bromady,
jež konati se má 25. urpna v Prase, určitá direktiva
a án byl, by hasd po valné bromadě o tednání
reforoval vo zvláštní schůzi skupinové, ješ k tomu
cíli se svolá du Cootěboře.

Různé zprávy.
"Čtěte ve dnech HusovýchSa

hulovubrožuru „Husité jindy a
nyní', kterou nazvaly „Kat Listy“
zlatou knížkou. Stran li2. — Cena
24 haléřů.

Katel sjezd českoslov. v Brmě
koná se již dne 25., 26., 27. a 28. t. m. Za
účastníka sjezdu možno se i dále přihlásiti
u sjezdového výbora v Besedním domě v Brně.

I. Odbor Jednoty uv.Methoděje ve
Vídmi pořádá dne 15. a 16. srpna t. r. slavnost
svěcení prapora. Svěcení vykoná J. M. ndp. Frant.
Sal. Bařina, prelát Starobrněnský; kmotrou praporu
bude velect. pí. Anna Klímová, choť továrníka ve
Vídni; Ťečniti budou dva nejvýtečuější maži katolické
Moravy: zemský a říšský poslanec dr. A. C. Stojan
jako kazatel, u zemský a říšský poslanec dr. Mořic
Hruban jako slavnostní řečník. Již od roku 1887 pů
sobí Jednota sv. Mothoděje a v jejím lůně její I. od
bor a Činnost jeho ve nese směrem nejideálnějším:
stará se o české služby Boší ve Vídni. Sta a tisíce
synův a dcer českých zachováno tak vlasti a církví,
uchráněno od lákadel velkého měste, a to ponejvíce
takých, kteří byli odkázáni sami nu sebe, kteří ne
měl: jiné opory, jiného zastání, Činnost Jednoty není
jan místní, vídeňská, nýbrž vztabuje se na katolické

echy ze všech končin České vlasti, kteří do Vídně
zavítají. A tak doufáme, že i slavnost naše bude vše- 
obecnvu slavností Čechů ze všech dílů korany České.
„Křesťansko sociální spolek českých žen a dívek“
v Praze ohlásil již zvláštní vlak u také moravští
bratři z různých míst chystejí se ke hromadné ná
vštěvě. Bratři, přijďce! AČ je naše slavnost slavností
všečeskou, ať se utušíme a povzbudíme k dalšímu
boji za vaše s naše práva, za vaši a naši svoboda
Přihlášky přijímá I odbor Jednoty sv. Metboděje ve
Vídni, XV. Pelsgaase 17.

Husitismus a Poláel. Krakovský„Czas“,
jeden s nejpříchylnějších k nám listů polských, napsal
po busitekých oslavách koncem minulého týdne tato
varovná slova na adrosa Čechů: „Ouadný sběh dějin
ných událostí způsobil, že osvobození Čechod germa
nisma v XV. věku setkalo se s proudem ud církve
zavrženým. S branicí Hawovou vzplanula i německé
převaha. Ale současnost není ještě příčinným spojem,
snadno věak zaň brávána bývá. Také Polska v XV.
věku we vsvobodila od můry německé, ale neoitrhla
se proto od církve. Když so Čechové v XIX. věku
obrodili, hledali nadšení a posily v koize dějin a
našedše. že rměli skvělou dobu tehdy, když se potý
kali e Římeca, vyvodili z toho, že pro Čochy bude tra
lépe, čím více badoa brojit proti církvi. Úsadek to

rozhodně mylný. ale zpopulerisovaní v českém veřejném wnfnění.Že jest t) mylný úsudek, stačí akázat
na přítomnost deputace „Banda evangsl.“ z říše ně

mecké při slavnostech Husuvých. To svědčí, že Němci
docela nic se nermoutí nad takovým „národnímduchem
českým * Dnes, kdyby povstali noví Husiti, protest. Ně
mecko by neorganisovalo proti nim výprav křižáckých,
ale s radostí by přijalo správa. še heslo „Los von Rom“
sní stejně silně v Praze jako v Berlíně. — Tato úvaha
semojediná měla by dostačiti k rozhodnutí otázky,
je-li vykořisťování a nadužívání kultu Hasova k cílům

roticírkerním pro Čechy prospěšno Či naopak.
dyby zvítězil radikalismus český, pašovraný četnou

skapinou českých politiků, scházelo by we v Praze
čím dál více gratulací německých, ale jistě čím dál
méně polských. Válka proti církvi, prováděná v Čo
chách pod pláštíkem vlastenectví, toť nejlepší pro
středek proti sblížení poluko-českému na půdě spo
lečných sájmů politických a kaltarních, toť pro národní
české principy šáhnoucí košile Dejaneitina. Nábožen
skó konsekvence hasitismu dovedly by ke spole
Čenství s německými protestanty s až na Bílou Foru.
Až příliš upřímně přejeme ům ve všem zdaru,
abychom se neosmělili volat je k vyléčení z hrabého

Sv. Otec Lev XHEET. Stav sv. Otce jest
stále stejný přes různé poplašné zprávy, které hlásaly,
že se smrt očekává každou chvíli. Již po dvakráte
provedena na sv. Otci operace, kterou odvedena zpo
hrodnice hromadící se ta tekatina. Vznešený kmet
i spánku se poddává, požívaje též něco potravy. Ne
naskytnou-li se nepředvídané věci, nenastává bezpro
středně nebezpečenatví smrti. Vědomí se sv. Otci
zase zcela vrátilo; i do lenošky se už zase odvážil.
Přes to prý ubývání sil pokračuje.



politického bladu, jakoby prospěchjejich šádal si boj
proti církvi. Jak v XV. věku tek i dnes touží Poláci
o tom, získati Čechy pro myšlénka katolickou. Kdyby
olsku bylo se v XV. věka povedlo porovnati Husity

a Církví, Polsko i Čechy byly by z obapolného svazku
čerpaly sílu a nebylo by bývalo Bílé Hory. —Češi
ať neopětují chyb dějinných. Historie dosvědčila, te
národ polský v jednom bodě nezná kompromisu ani
ústapků: v idei katolické! Ať Češi proti ní tedy ne
stavějí ideu husitskou — nebot' taková politika jest
schopna poškoditi polekočeskou vzájemnost“.

Sociální demokraté a židé, Všeobecně
zuámo, že ne židé všude tlačí tam, kde jim kyne ně
jaký zisk. Ale sociální demokracie toho nevidí, jsouc
oslepena úlivným chováním se židovatva. V posledních
volbách do říšského anému německého navolili si socia
listé mezi 81 poslanci 9 židů, žádná jiná strana nemá
ani jediného židu mezi sebou. V celém Německu jest
pouze 586.833 židů, čili jediné procento.

Bozvody mobexzpočemstvím státu.
V Americe rozmnožily se v poslední době tak úžasně
rozvody manželů, če hrozí celému plemenu a tím i
státu vážné nebezpečenství — vymírání lidí. Ve Spo
jených státech ustavil se z příčiny té spolek kněží
všech vyznání, který si obral za účel, čeliti tomuto
nebezpečenství a bojovati proti rozvodům. Spolek po
ukazuje na to, že za posledních 2() let bylo provedeno
500.00U rozvodů Za tutéž dobu lze napočítati v celé
Evropě se 380,800.000 lidmi pouze 80.000 rozvodů|

Vlastenectví na alnšbě. V posledních
letech velice se u nás rozšířily tak zvané „maltiční
zápalky“ ze Scheinostovy továrny v Saňici. kde kdo
jich používal, když ve rozhlásilo, že Scheinost dává
část výtěžku Ústřední Matici Školské Zatím se však
zjistilo, že Scheinost, který ozdoboval krabičky zápalek
obrazy Komonského a barvami červenou, bilon u
modrou, dával též na německé školy. Nyní pak to
várnu svou prodal židovské německé bance.

Mastičkářství. V některých časopisechi
českých nabízejí se lehkověrnému čtenářstva „zázrační“
cizozemětí „lékaři“ zvlášť ohledně nemocí tajných,
elibujíce důkladué vy:éčení. Mnuhý čtenář sedne těmto
zázračným doktorům na lep, svěří se jim a oni ve
velké starostlivosti o jeho zdraví (v kapse) popíšou
mu bned strašné následky jeho nemoci neb pošlou
mu „cennou“ knihu o zhoubě nemocí, že ubobý všecek
rozechvělý pacient zašle jim poslední groš, aby ho
zachránili před smrtí a „zázrační“ doktoři na hroznou
nemoc pošlou ma hned — pilalky, aby je zapíjel
vodou. Nejen v nemocech nabízejí se nám z cizozemaka,
ale snaží se podporovati i různé neplechy, působící
rozirat v rodinách. Kdo se probírá mnohými časopisy,
na první pohled pozná chvástavé ony inserty. Našs
Časopisy měly by už z ohledů vlasteneckých a národo
hospodářských důkladněji zkoumati nabídky různých
švindléřů cizozemských a nepřijímati každou smef do
inserátů. C. k. místodržitelství zvlášť varuje před
jakýmei Dr. Jamesem W. Kiddem ve Fort Wayne,
ředitelem prý lékařské společnosti, který léčí pilalkami
a zmiňuje se též o tiskopisu „Nové vědů léčebné“ od
Louisa Kuhného, překladu to z němčiny, kterým ve
podporuje mastičkářský podnik nebezpečného druhu.

Ce stojí vejske. Pěší plak rakonský čítá
v době míra 84 důstojníků, 16 kadetů, 6 lékařů, 2
účetní důstojníky a 1046 poddůstojníků a mužstva;
v době války sestává ze 4 bataillonů, 84 důstojníků,
16 kadetů, 6 lékařů, 2 ač. důstojníků a 390) mužů,
z nichž v boji střílí pouze 8520 mužů, ostatní jevu
slahy, trabači, nosiči atd. Každý pěšák v čas valky
dostane 100 patron, poddůatojník 40, kteréž se p
vystřílení ibned zase doplňují. Puška sama atují
74 K a 100 nábojů 20 K Rychlopalbou vystřílí muž
za minatu lv patron, vetnina 1800, které stojí 360 K,
bataillon vystřílí za minutu 7200 patron za 1440 K,
celý pluk 28.801 v ceně 5760 K. — Doatává-li voják
denního žoldu 12 bh,svobodník 20 b, desátník 30 b,
četař 40 h, šikovatel 70 h a kadet 90 h, potřebuje

pěší i „denněV E 18 b, bataillon 133K12 haplak 650 K 88 h, s příplatkem pochodovým, prů
chodním,válečnýmatd.lin vydáníPe notnia 1“1K
18 h, na bataillon 444 K 72 h a na pěší pluk
1778.68 K; 84 důstojníků béře pak samo v čas války
denně 170380 K. Potravy spotřebuje pluk pěchoty
nepočítajíe důstojnictro denně za 2860 K. 102 pluky
v době války spotfebojí žoldu a potravin dohromady
měsíčně za 17,847.082-80 K, To jest jenom část vojska,
myslivci, jízda, dělostřelectvo atd. se nepočítá.

Malý Ottův slovník nančný. Naklads
telství Ottovo v Praze již v době nejbližší počne vy
dávati po způsobu velkých encyklopaedií malé vydání
velkého Ottova slovníku naučného. Již při vydávání
této znamenité naší encyklopaedie pomýšlelo se ne
to, aby s použitím nashromáždéného bohatébo materi
alu poučného vydána byla encyklopaedie malá, jaksi

příroční v níž by material slovní, stejně početně seraný, krátkým jen vysvětlením přístapen byl krahům
nejširším. Tímby okamžité potřebě čtenářetva bylo
učiněno zadost. Důležitá tato příručka,jež má strač
nými, co možná obsažnými údaji vyčerpati nejdůlo
šitější hosla velikého Ottova slovníku, bude obesbo
vati pouze dva díly a bude vydávána v sešitech po
60 hal., tak aby i vrotvám méno zámožným bylo
umožněno opatřiti si dílo, jehož význam a důležitost
pro rychlou a spolehlivou informaci je nepopíratelný.

(Zasláno)
Předběžné ozmámení.

V měsíci září hodláme avolati řádnou valnou hro
madu důvěrníků strany křesť. soc. Žádám tudíž všechny
důvěrníky XII. voleb. okresu, by se již teď na to při
pravovali a potřebné věci sebou přinesli, zvláště nechť
se každý důvěrník postará o řádné vyplnění statistické
tabely; kdo ji ještě nemá, nechť mně o ni požádá,

og: organisace našeho vol. okresu (Choceň,Litomyši, Sloupnice, Polička, Nedvěsí, Korouhev, Horní
Jelení, Luže, Proseč, Hlinsko, Kostelec n. Orl., Caclav,
Chleny, Častolovice, Skorenice, Lično, Týniště n. Orl,

Vamberk, Ústí n.Orl., Dolní Dobrouč, Hoátnice, Čermná *

u Lanškroona, Potětýn. Sopotnice) jsou povinny důvěrníky své vyslati. V Žambereckém hejtmanatví naše
organisace nejsou, ale důvěrníci zvolení jsou; žádám
tedy i tyto, aby se dle možnosti valné hromady zúčast
nili. Datom, jakož i místo a program bude ještě
uveřejněn.

Za výkonný sbor XII vol. okresu:

Václav Bíbus,
t. č. předseda.

"Tržní zprávy.
V BGradoi Králové, dne 11. července 1903 1 hl.

pbenice K 11 20—1200, šíta K 9-20—9 90, jedmene
K 760—8:20,ovsaK 64) —6-30,prosaK 00:00—90 00,
vikve K 650—900 hrachu K 1600—1800, čočky
K 32-00—36'00, jahel K 20 —, krap K 1600-—32 00,
bramborů starých K 000—0v00, bramborů nových
K 440—6-20, jetelového semene červen. K 0000
— 0 00, máku K 34-00—34-00,Iněného semene K 1700
—19 00, 100 kg. žit, otrab K 10:60, pšenié. otrab K10 00,
" kg. násla K 216—382, 1 kg. sádla vepřového K
1*80—2-00, tvarohu k 0-28 —0-36, 1 vejce 5 h, Je“na
kopa petržele K 080—3500, jedna kopa cibule nové
K 060—080, jeden hektolitr staré cibule K 000
—000, jedna kopa drobné zeleniny K 100-400,
1 kopa zelí 8'00—1009 K,1 kopa mrLze 0:80—1-40,
1kopa kapusty K 2:00 —3:00,1 kopa salátu K 0:00— 000,
1 kopa celere K 0:80—240, 1 hl. jablek 0-00—0'00.
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
11. července 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 203, žita 336, ječmene 89, ovsa 376, prosa
—, vikve 1, brachu —, čočky —, jahel 8, krap 16,
jetolového semínka 13, Iněného semínka —, olejky —,
máku 3. %) Zeleniny: kop zelí 58, okurek 86, ka
posty 74, cibule steré — hektol., cibale nové 139 kop,
drobné zeleniny 218 kop, mrkve 166 kop, brambor
starých — hektol., brambor nových 111 hektol, salátu
— kop, petržele 123 kop, celere 85 kop. 3) Ovocs
bl: třešní 70, jablek —, hrašek —, švestek

4, Drobného dobytka: vepřů 8 kusů, podevinčat 556,slat —.

Listárna redakce.
V. B. v R. „Obnova“ do 51. pros. 1904.

„Časové Úrahy“ roč. VIII. (1904.)

FOTOGAAFIE
ze slavnosti nastolení J. B.M.

Dra. Jos. Doubravy
doporučuje levně umělecký závod

J0S. KIESLICHÁ v Hradci Král.
Tři krásné snímky buď formátu 18—24 cm.,

nebo 16—12 cm.

Dle přání se zašlou franko na výběr.

„KRESTAN
posvěcený.

DestevilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
dstavu Nejsv, Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Wameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran Diá — 8*. — Cena brošovaného výhsku 1 K

40 h,franko 1 K60h; vtuhé vazbě né
1 K60h, franko 3 K; vkůši 9 K60h; frankoAK9h.

Recensi pochralnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovém selitu „Rádce duchovního“ r, 1896.

Časopis: SS.Eucharistia (roč. I. 1896) čís.
0. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné blsk. knihtiskárné
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání 6 Walserem máme knihu tuto za lepší a
příhodnější pro členy věčného klandní nežli onu,

oněvadž podává nejenhoj modliteb, ale i my
k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává,

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného

klanění. Kdo zjedná pro své Řen věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouhom nového

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: DÍL 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
oučení o N. S. O. o mli svaté, o sv. přijímání,

Řojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — Díl 1II, uvítají zbožné duše pro hoj

nostkrásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,k av. přijímání, ke mbi svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

yh
10 minut od Hradce Králové u lesa a vody ve

vile v Malšovicích.

Bližší sdělí p. Jeseťf Růžička, pekař v Hradci ,
Králové čís. 12. i

Jako 6., 7. a 8. číslo
„Časových Úvah“

rozesýláme právě v skutku časový Spis

Husité jindy
m- a nyní“

čili

poměr husitství k Římu a český národ,
UvažujeJiří Sahula.

Měl by čísti každý katolík. Není to žádná zoufalá
obrana proti nesčetným protikatolickým lžem, žádné stran
nické přebarvení fakt; toho my nepotřebujeme, neboťjsm.
dávno prohlásili, že si přejeme, aby zvítězila v příčiné
husitství plná pravda, ať pochází od kohokoliv. Místo frá
zovitých affektů jsou ve spise přítomném řaděna vedle
sebe zaručená fakta s odbornou znalostí. Z obsabu knížky
se může přesvědčitidokonale každý katolík i nekatolík,
že duše česká i v době rozkolu tíhla přirozené k té církvi,
k níž náležíme.

Doufáme, že se této publikaci v zájmu historické

pravdy dostane rozšíření co nejvělšího. — K vůli předéžnému seznání obsahu oznamujeme, že spis jest roz
členěn na deset následujících kapitol:

I. Moderní husité a jejích práce, . < - « 
II. Husité považovali víru za nejcennějšípoklad

lidský; srovnávali se tak s Římem 1 všemi
velikány českého národa,

III. Hassté byli přesvědčení, že jem jedem tvar
křesťanské viry může býli pravý a spasitel
mý; to vyzndral vždycky Řím 1 naši slavnípředkové,< 2

IV. Zásady husitské viry. O svátosti křtu, po
kání a svěcení kněžstva,

V. Husitská víra o avdtostí stavu manželského,
posledního pomazání a sv. biřmování, . - »

VI. Kališná víra o nejsvětější Svátosti, mší ev.
a jiných článcích víry. Zásady Táborů, „

VII. Posouzení husitské vlry. Stamovisko kato
likův a novohusitův,

VII. Hus a papežství. Zda bylo Husovostanovi
sko správné? |. 

IX. Poměr huntů k
Prahy Jiřím z Poděbrad, . . . - + « »

X. Stanovisko husitů k Římu za vlády Jiřího
z Poděbrad a jeho ndstupcův, < -< - + n

112 stran! Cena pouze 24 haléřů!

Při hromadných objodnávkách slevujemeMě- 1ž 50.. -PW

Krásný byt
hodící se pro pensistu, skládající se ze
dvou pokojů, kuchyně a spíže, se zahrádkou
jest okamžitě k pronajmutí v Slatiňanech.

Zvláštní vchod. Bližší sdělí se v čís. 40.

Biskupská knihtiskárna
v Bradei Králové

nabísí školní knihy:

„Malý DalBODISMU:
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 kb.

„ OUŘBÁNÍalBOLLSEHS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 hb.

„VLKÝClBODÍOn
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO hb.
Katechismy jsou na valné schůsí biskupů ra

kouských ve i dme 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního knibo
skladu a 189, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje ae
více prostřednictvím c. k. okr čkoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se 3 výtisky pří

adného druhu katechismu gn chudé. Dle poměru, v jakémEatechismů pro tu kterou školusakoupeno, scela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18"/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Olláři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.
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Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE? NESKUDLÁ,
©, k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.

Dílna kuvyšívání a hotorení mešních rouch,počínajeod 34 K,pluvlálů, dalmatik, korouhví
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svicny, oltářní lampy aid. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží p letošní inventoře výhodného nákupu = doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomíté a rychlé
obaluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
edporučení. —Velké obrázkové cenníky a
poramenta k vyběru franko.
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

Na výstavách v Praze a ve Vyškověvyznamenaná

KOSA

Dobrý Hospodář
je nejlepší kosou v Rakousku. Zaaždý kus se ručí, a přijme se

výměnou zpět. Na každých ode
„„„braných 10- kasů 1 kosu zdarma.
«©Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 75 60 85 © 95 100 105 110
Pološiroké

sk 212216220 226 2322-40252268 2903 —iroké
K 2262-34 2-42 2-52 2-642-76 2:86 3— 3-16 3-32

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko
České zasílatelství hospodářských potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hranfcích (Morava).

Vino "44
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Zánovní nábytek
ze 8 pokejů, ořechový, muntt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmí levmě oa prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís, 353. proti
důstojnickému parka, Bližší sdělí domovník tamtéž.

Svaté obrázky
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa avláště výhodných podmímekw w

Karel Bimek v (. Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na pošádání k disposici. -W

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou. .
Druhé vydání —368 stran 8"

v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů frankoza20K,100kusůza40K
cena knihkupecká

brožovaný O 42 hvázaný v poloplátně . . < < -+ + « * * 58 h
vázaný v celoplátně . <. ©- © + + + * 68 h
vázaný v celoplátně se zleceným křížkem . . 76h
Oltář, vydání na relinovém papíře vázaný celý

v kůží se zlaceným křížkem a ořízkou —„. K 180

Biskupská knihtiskárna.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

Jest nejlepší, největší a nejvýhodnějšíná Okdílného, Iněného, vlněného, bavlněného a ašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
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. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

= Půjčky!z
Chvalně známý „Úvěrní Ústav“ poskytuje

vyšší půjčky c. k. státním,zemským,magistrát,
železničním, poštovním a soukromým úředníkům,
pánům professorům a učitelům atd.

Páni důstojníci, setníkem počínajíc, obdrží
rovněž půjčky.

Půjčky splatoy jsou na libovolný počet roků.
Podepsaný podá ochotně buď písemně neb

ústně vysvětlívky, bez všeliké náhrady.

A. Vlasák,
Hradec Králové, Pospíšilova tř. č. 370.

Uměleckýzávod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

SB“ Božíhroby,"ii
51 i? křížovécesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalnýchpřípisů vyloženo

k nahlédnutí. ě

Gbchodně osĎělaná
v 8 dvouletou praksá kancelářskou

slečna prosí snažněo místobuď do
obchodu nebo do advok. kance

láře. Táš prokásaté se můše vysvědčeními I. řádu,
téš ím. — Přijala by téš místo co vy
chovatelka nebospolečníce. Umíbezvadně
všechny ruční práce a jest literně vedělaná. Ctěné
nabídky račte řídili na administrací t. I. pod
snačkou „Spokojenost“. — Nastoupiti můše kdy
koliv. — Venkov vílán.——
Oltáře,sochyaj.

ve vkusném a levném provedení

přesnědle 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

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

V
Bursa práce v Hradci Králové,

Práci bledají: tří zámečníci, topič na trvalou
práci, sazeč a pilnikářský dělník. Práci obdrží:
několik troblářů v továrně v Libavě, 2 pekaři
v Poličce, epoleblivý čeledín na faru, natěrač
v Úpici, kočí v Borohrádku, učeň na kočárnictví
v Hradci Králové, na obuvnictví v Horním Jelení,
na malířství v Poličce. Přihlášky přijímá Jesef
Pelák, tajemník Všeodborového sdružení křeať.
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděc
nými výhodami a liberálností.

Všechen zisk náleží členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozorubodny jsou zvláště sazby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ia.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ia.) 4 a Ia.) 5 na věno dítkám,
Ig.) na výsledkymnožné,
Ia.) 6 a Ila) 6 se 4"/, stoupajícím

zúrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V poslodních lotech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 24,189-840-65
Dosavadní výplaty K 70,23287358

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Ganerální řiditelstvo banky Slavia
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

K č. 1676.

Vyhláška.
Okresní výbor v Hradci Králové prodá

offertním řízením:
a) werrandu na zabrádceokresníhodomu

zřízenou;
b) železný plot podél této zahradya

dvora zřízený.
Náklad na varrandu z modřínového dřeva

postavenouotnášel 5825K. -1277
Nabídky, 1 K kolkem opatřené, buďtež před

loženy výboru okresnímu do dne 25. července t. r.
do 12. hodiny polední.

Bližší podmínky prodeje sděleny budou pp.
interessentům v úřadovně výbora okresního.

Z okres. výboru v Hradci Král.,
dne 13. července 1903.

Okresní starosta:
H. Srdínko.

ěrte adu pre Pad 04 0401 ŠOJAÝHOnP4OUDNSAP MONOONOUdAEBOPUNKU NÍ výnýnýsý jn bejn nD)

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla Syn
(protokolované rma) a

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, farále re Yýprachticich)

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 č

se na požádání franko zašlou. ž

PrerBaojněDEEPujÝMD64
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JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn..

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav.Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnousárukou/

Solidní obsluha při mirných
cenách. M

Gy li obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš 1 ma splátky:
bes svýšení cen. — Založeno r. 1643.



ZPREXPKÉX PXHEXHXX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. SAteslícta
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

PXHEXPXEXHFX

oltářů, -wa
me-kazatelen, ž

křížových cest, Božích hrobů, soch atd wol DŘ |
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť A

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně w |
a levně při výhodných platebních podmínkách. +

x Ztivod pro kostelnípráce a výrobu rámců $
saložen r 1591. +KEN X PXHNÝNÝŇ

La hospodyni
na faru hledá místo 3iletá dívka bezábonná, která
může se dobrým vysvědčením vykázati. Umí vařili
a rozomí hospodářství. Nastoupiti může dle libosti,
Nehledí tak na plat jako na vlídné zacbázení Lnak.

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

PXPXPXEXHXHRPXPI

prodl DOlohlavosíi

jestnejlepší uměle zhotovená vlásenka,aké vyrábí na vlasovém týlu vlásenkář
Karel Marvan v Hradoi Králové,
na Svatojanském náměstí „u zeleného stromu“.

W“ Prodámlevně"ij

krásný fotografický aparát
stereoskopický „Ideál“ 9X18

ke 3 dvoj. kaselami, 1 kas. na filmy, alumin, sklá.
dacím stativem i s celým příslušenstvím.

Adresu sdělí z ochoty administrace t. |. <gji

© jest nejlepší mýdlo tolletní. oPilnáčkovoa
Vyrábí již od r. 1897 výbradně

c. a k. dvorní dodavatel
— v Hradci Králové. —mýdlo lanolinové

WS Odpadá zdlouhavé

Prádlo se velice ošvtří a i nej
jemnější tkaniny a krajky se
čistě, rychle a bez jakéhokoliv
poškození vyperou v novém pa
tentovaném pracím stroji D9

Výkou zastane i dítě hravě.

Výrobce a
vlastník patentu

U

=

a namáhavépraní. "E

nabídky pod znač. „H.D 3L“ poste rest. Pardubice,

tu= i cizozemské projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele
důst. duchovenstvoa sukna ku chrámovým účelům doporučuje

Ň OVOTI NY v ohromnémvýběruza nejlevnějšípevnéceny

Obchodní dům se sukny ©. A. Ógalek, díradec Králové.
PRE“WE“Vzorkyse na požádánízašlou. "BC
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Robert $amburek
Založenor. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Vyrábí veškeré droby talárů, biretů, tonsarek, kolárky, náprsenky
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všecbny do

obora toboto 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, jj

Tze

HEHEČnšněkí

ne



Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá 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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ma splátky bez zvýšení cen!

príčky kostelní
voskové i polovoskové"ři

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky 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.

Zvlášíní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

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

levná, jakost výborná,

OOO000000000

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, kříže

a t.d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na -ukásku zasílá
se vše franco.

OODOOO000000

Jan Kryšpin,

stupce)
očborný umělecký závod

malbu okan kostelních
PRAHAI.,

č. 145 st, Melá Karlova ul. čís. 24
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučníc se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se železnými rámy, sí

tčmi 1 vsuzením.

» | Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

[Ú- Nesčetnáveřejná i písemná pochvalná oznání. “jjij

Založeno roku 1836.

OEB*>Kdo z příčin úmrtí, odcestování,
stěhování, své

PLAN nebo PLÁNÍNO
chce prodati, obrať se ihned k vůl;

koupi na chvalně známý závod

Marie Benešové
v Praze, Celetná ul., č. 12. I. p.

čs ČS 68 68č8

Kostelní
„w" / =

MAGII
Bag" vlastnívýroby>

v hojném výběru má ma skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní,

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-I
Staré předměty pečlivě opravoje u

v ohni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

znovu

TOVÁrNaAwww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě (%

dříve zivod na sušitkování ovoce, galožrný I
r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku

rumy a punše, likéry, sladké ovocnéwino, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína stadká avíno Šumivé (šampaňské.

a pozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéja

r

a)
|x
E

osti velmi levný koňak a výbornouslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou meďatllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medďatile.

Vzorky zdarma a franke,

| p

AST DRY
| C3M CIAe1

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostáni

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko Uhersku.

Prvni česká továrna
ZÁKONNĚ dýmek

ó CHRÁNĚNO, '

p + A Palmá a synATRIA -. wJaroměři.- 
Zuluženo 1842.

tk Cennikyzdarma a franko. "af
Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové —Václav Vodička v Chrudimi a

F. L Prokop v Cbrudimi.ICŘÍCI
První královéhradecká

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychvém

provedení.
Zuřizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozich.
Na pošádání předloží se původní vzory

a rospočly.
Přijímajíse veškeré práce obrábčeí
pro p. trubláře — a prodávají ae hotové
obráběné výrobky a fornyr).

S8P> Vzorkový sklad látek. =
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastuím domě. JACICICICILICICAOICKICAA

o Založeno r. 1860. .

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníh a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
ze stříbra, bronzu a jiných kovů

uče alině v ohni zlacené a stříbřené, zečse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná gerychlr a
sašlou se již svěconé se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelan,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvá

tější, patenek atd. co nejvíce. :



tu= 1 oizozemské projaroa létojiždošly;dáleČerné látky provele

NOVOTIN důst.duchovenstvoa sulkna ku chrámovým účelům doporučuje| v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Gbchodní dům se sukny Ď. ©. n alek, Aradec králové,
„m m not, senapožádání ron |

(Nejlepší,nejtrvanlivějšía nejlevnější

„kněžskékolárkya náprsenky. Všeho druhu prádlo R

ŠřanislavJirásek v dradci Arálové, Velkénáměstí číslo186.

| Bas- Obrovský výběr B | sp- Úplné-08 ge- Novinky kravat. “SN |
| letních turistických košil. výbavy pro |. hdčsty Továrnískladbíléhoprádla.|

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
dá Bonn IPendlové
v krásných ořechových skříních.
Zlatéa stříbrnóskvosty,jako:

řetízky, prsteny, z ,
a j. v nejmodernějším provedení

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
> Pivo z měšťanskéhopivovaru v Plzni

U Chodérů Slavnostní,svatebnía příležitostnéBonyupravujeaobstarává
k největší Spokojenosti, ve ne příčině těší jnému, licbotivémuuznání P. T pr.hostí s [raby i z kraje.

PRE“Prodámlevněij JAN KALISPrPPetý | ; y
SRP“Denněčerstvé<g krásný fotografický aparát|, 4 5

Earraky,srnčía zvěřinuvůbec j M0006,„dosl“ab hodinářazlatníkv Rychnověn.Kn.
dacím stativem i a celým příslušenstvím.

u Adresu sdělí z ochoty administrace t. |. ji

V RESTAURACI „UHICÁGŮ“ | mgme výstamév Hočtnteha v Partubleih

přímo od čepu. již

v Praze, Ferdinandova třída. VáclavVacek,majitel.

chutně upravené lze obdržeti se 3 dvoj. kasetami, 1 kas. na filmy,alumin.sklá

100 kusů prádla
Y Pražském Předměstí vypere se za 3 hodiny! s úplnousárukou/

u Hradce Králové. . u Solidní obsluha při mírných

Výtečnákuchyněa znamenitépivo. Prací stroje Cenyi obráskyvelkýh hodinc 0
Obsluha vzorná. dodává po 9 zl s Sletou zárukou na požádánízašle.

Ceny levné. — Zahrada. — Veranda. V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L. | Důvěryhodnýmsásilkyna výběrčéši masplátky
Závod založen roku 1876. bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843
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Robert Šamburek
Založenor. 1890.Plzeň,Školníulice12. Založenor. 1890.

Vyrábí veškeré druby talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky.
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

sují se bes dobírky a tranco. — Platební jpodmí jsou
Z Z ěučaí. —Nebodícíse vezmebezprůtahunazpět.| p]
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Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk, knihtiskárny v Hradci Král.
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očekávat každý okamžik, že vetché. tělo služebníka Kri
stova podlehne, přec jen žalost chvátí srdce, že naší
chlouby, Lva XIII. není více.

Zemřelý papež, narozený v Carpinetu 2. března
r. 1810, plných pětadvacet let řídil lodičku Petrovu tak
opatrně, obezřele, s takovou láskou a statečností, že
skutky jeho pontifikátu zůstanou věčně zlatým písmem
zapsány v dějinách lidstva vůbec. Když r. 1878 bylo
v únoru zcela rozhodno, že dosavadní kardinál Jáchym
Pecci bude nástupcem Pia IX., promluvil pokorný kan
didát ke kardinálu Hohenlohovi: »Nevolte mne, dnové
moji jsou sečteni, byl bych druhým Hadriánem V.«
(Tento papež panoval jen jeden měsíc). K jiným kar
dinálům v předvečer své volby pravil: »Nikoli tiara
papežská, ale smrt jest, co mi nabízíte.« Poukazoval na
své domnělé nedostatky, chtěl je přesvědčiti, že by byl
papežem nedostatečným. Leč každý znal dobře jeho pro
zíravost, obrovskou zkušenost, mladickou, horečnou du
ševní činnost a velikou učenost; a proto prozřetelnost
Boží učinila jej papežem přec. Pak rozvinul v kolo
sálních rozměrech činnost všestrannou:

Pracoval dle těchto zásad: »Spravedlivá věc nesmí
se hájiti prostředky nespravedlivými. Ve všech věcech,
které nejsou nespravedlivé, musíme poslouchati těch,
kteří vládnou k zachování veřejného řádu, na němž
spočívá veřejná bezpečnost. Nesmí se nikomu upírati
název katolíka již proto, že nesouhlasí s některou stranou
— politickou; musí se činiti přesný rozdíl mezi nábo
ženstvím a politickou stranou. Musí se činiti rozdíl
mezi formou vlády a jejím vykonavatelem«. Jeho mírná,
ale důsledná politika oslňovala nejlepší státníky a sla
vila přirozeně skvělé triumfy. Anglický slavný ministr
Gladstone, který počal vládnouti jako strannický prote

když viděl, s jakou taktností a láskou urovnal papež
kruté spory katolíkův irských s vládou anglickou. Ve
Francii si získal velikou úctu, když srovnal katolíky
s republikánskou vládou. Hraběti Manovi psal v lednu
1893, že všichni lidé dobré vůle musí uznati nalehavou
potřebu, aby dospěla Francie k náboženskému míru,
k svornosti mezi občany, k úctě před vrchností, k spra
vedlnosti a počestnosti ve veřejném životě. Tak získal
Francii, ač v čase nejnovějším vláda Combesova poměr

prozíravost jevila se i jinde. Když slaveno na Rusi
tisíciletí jejího pokřestění, nepřipomínal neblahý rozkol
církevní, ale za to vydal encykliku »Grande munus,«
kterou posvětilden našich slovanských věrozvěstů Cy
rilla a Metoděje po všem katolickém světě, čímž si
srdce všeho Slovanstva naklonil; chtěl dokázati tak, že
by spojení světa pravoslavného s katolickým bylo věcí
snadnou. Když ďákovský vlastenecký biskup Stross

dnserty se počítají levně.
Obnova vychází v pdíck v poledne.

T

mrtev L

mayer poslal tehdy Rusům do Kijeva blahopřejný te
legram, jednal tak za souhlasu a pochvaly Lva XIII,
tak že mu nic neuškodily hněvivé útoky maďarskéhoa
německého tisku ;zmírnil spory ruskopolské, přese všecky
štvanice protislovanské povoloval slovanské bohoslužby
v Dalmacii, Přímoří a Chorvatsku; pro Čechy zřídil
v Římě kollej. Vyznamenával všecko Slovanstvo při
každé vhodné příležitosti.

Když v Německu šířeny pomluvy, že vlastně kato
líci tamější uznávají za svého pána jen papeže, poukázal
Lev XIII. na zásadu: »Mé království není z tohoto
světa«, obhájil státní lovalitu katolíků, tak že sám
Bismarck musil nejkrutější zákony proti katolictvu ně
meckému odvolati.

Lev XIII. byl kmotrem a poručníkem mladého
krále španělského Alfonsa XIII.; jako takový dovedl
znamenitě tišiti podvratný boj republikánů, tak že se
neodvážili otřásti prakticky starobylou monarchickou
ústavou vládní. Jeho nábožensko-politický věhlas bvl
takový, že byl přečasto volán k rozhodnutí, když již již
válka mezi státy začínala. A v skutku svým prostřed
nictvím mnoho krvavých scén zažehnal. Učinkv jeho
obrovské práce jak náboženské tak politické měly veliké
účinky netoliko v Evropě, ale i v Americe, Persii, Syrii,

ině, Zaponsku, na ostrovech Karolinských, v Africe
1 Australii. O všech podrobnostech světového dějiště tak
podrobně se poučoval, že vyslanci z nejdálnějších končin
žasli, jak poměry jejich zemí zná.

Lev XIII. byl horlivým pracovníkem i na poli so
ciálním; byl pravým otcem dělnictva i chudiny, ať již
sejednalo o dělnictvo vyznání kteréhokoliv. Jeho okružní
listy jednající o sociálních otázkách zůstanou povždy

veliký kmet rány, zasazené sociálnímu řádu rozbředlým
liberalismem.

Jako veliký učenec sám měl všecky vážné učence
u veliké úctě, přikázal, aby se pěstovala v seminářích
filosofie, otevřel vědecké sbírky vatikánské všem bada

básnil, proslul též jako znamenitý humanista.
A při všech svých obrovských starostech měl před

očima jasný největší cíl: získati všecko Kristu, praco
vati výhradně pro čest a slávu Boží, pokud Bůh jeho
ryzí duši v těle ponechá. Zemřel šlechetný stařeček
uprostřed nejpilnější práce, aby po dlouhé a stkvělé
činnosti odpočinulv náruči svého Pána na věky. Dne 20.
července o čtvrté hodině odpolední zastavilo tluk svůj
srdce nejšlechetnější, aby přijalo odměnu, které svět
dáti nemůže. Opustil jsi nás, stříbrovlasý kmete, v době
pohnuté; kéž vsedne na stolec Tvůj vládce podobný
Tobě, kéž řídí lodičku Petrovu ruka tak pevná a šle
chetná jako byla Tvoje



Pastýřský listJ. B. M ndp. Dr, Josela Doubravy.

Přesmutaé jest to příčina,za kterou, sotva

plev U j právy milé diecése, k vám posvedámsvůj.

Co od několika dnůnaplňovalo duše věr
ných kutolíkév obavami, co vzbuzovalo účast

celém světě, nastalo: Světlo na nebi, lumen
in coelo, zhaslo. zemřel veliký papež, Svatý
Otec náš Leo XIIL

Koříce se nevyzpytatelnému úradku Pána
života i smrti, v mysli zalétáme do věčného
Říma, abychom jako vděčné dítky v ducho
poklekli au smrtelného lože, popatřili v tvář
předobrého otce, zulíbali raku, která bez únavy
žehnáním světu prostředkovala požehnání nebes,
z%pokladu církvi svěřeného vážila milosti,
štědře rozdávala hmotná i dochovní dobrodiní.

Této péče, štědroty a lásky, jež objímala
veškerou rodinu katolické církve, výtečnou
měrou účastní jsme byli my katolíci v Čechách.
Od té chyíle, kdy zasedl na stolec sv. Petra

Lao „„ 8 dojemnou něžností nás vinul
k srdci svému a mimo jiné důkazy své lásky

k vlasti naší tím si pomník postavil, že vpo:svátném Římě zřídil kollej českou, aby cho
vanci její z Čech blízci byli jeho sídlu, jeho
srdci.

Jsme všichni svědky této lásky, zvláště
výmlavnými hlasateli její však ti jsou, jimž
dostalo ae kdy štěstí stanouti u nohou veleb
ného kmeta vatikánského.

Přirozeno tedy, že ztráta, již utrpěla
církev, tím bolestněji zasaboje "srdce naše,
přirozeno, že nad jiné vděčněji v úctě zacho
vati chceme památka vznešeného tohoto dobro
děje svého.

Ano u vděčné trvalé paměti naší žíti bude
Leo XIII.

Vděčnost uaše především sdruží nás 8 těmi
milliony, kteří v těchto dnech z nejvroucnější
zbožnosti vylévati budoa modlitby savé za
v Pánu zesnulého; váčěnost naše sdruží nás
s těmi věrnými, kdož ze vznešeného učení ve
likého učitele Leona XIII. poučení v pravdách
svaté víry, názory na spořádaný život křesťan
sko-katolický a posilu v bojích života čerpali.

Tak v našich modlitbách i v životě
našem žíti bude vděčná pamět dobroděje na
šeho Leona XIII.!

Odešel Leo XIII., aby u Pána, jehož věr
ným náměstkem byl na zemi, vzal odplata
zaslouženou. Však nezůstaneme sirotky.

Na smrtelné posteli promluvil sv. Otec
památná slova: „Leo umírá, avšak papež jest
nesmrtelný.“ Zajisté. Stádce Kristevo nezůstane
bez pastýře, církev Kristova nezůstane bez
hlavy viditelné, posloupnost Petrova nebude
přerušena: klíče Petrovy, jež vypadlyze ztnblé
roky Leonovy, prozřetelnost Božská bobdá co
nevidět opět odevzdá do rakou povolaných.

Toť jasný paprsek, jenž padá v zár
matek církve, toť naše útěcha v osiřelosti...

Tou příčinoutéž modlitby zádušníza krátko
vyzní v modlitbu proseb k Pánu, aby církvi
své svaté ráčil v brzku dáti viditelnou blavu,
lodičce Petrově pevného kormidelníka, nám
sirotám svateho Otce,

Tou příčinou bude i nám po zármutku
sdružiti se ve (vroucí modlitby za šťastnou

FEUILLETON.
Paběrky ze života zemřelého Lva XIII.

Sv. Otec vstával v létě v zimě o 6. hod.
ranní. V tu dobu vstoupil komorník do papežovy
ložnice, otevřel okna a pomohl papežovi se ustrojit.
O 7. hod. sloužil papež tichou mši sv, buď ve své
soukromé kapli, buď v prostrannějším oratoři. Na
počátku mše těžko se papeži klekalo a chodilo,
čím dále však byl čilejší. Mešní modlitby říkal
pspež nahlas s italskou výslovností. Po své mši
sv. obcoval papež ještě jedné mši sv., kterou obě
toval některý z jeho kaplanů.

Po mši sv. papež posnídal bílou kávu a
pečivo, potom pročítal dopisy a telegramy, načež
buď sam, nebo se svými sekretáři jal se pracovat,
Po 9. hod. počaly audience, k nimž má přístup
každý člověk i jinověrec. Všichni, kdož mimořádně
chtí býti připuštěni k audienci, musí míti dopo
ručení od svého vyslance, Kněží v klerikách a
pláštích, dámy v černých upjatých šatech, páni
ve fraku jsou představení sv. Otci.

Po audiencích obecenstva a kardinálů vyjížděl
si papež za příznivého počasí do zahrad vatikán=
ských. Oblečen v bílou kleriku, přes kterou byl
přehozen červený plášť, vystoupil někdy z kočáru
a opíraje se © svou hůlku a o rámě svého prů
vodce, procházel se zahradou. Prohlédli si vinici,
kterou sám Btípil, při čemž zahradníkům leckdys
vytýkal maličkosti. Dělníci pak schválně nechávali
něčo v nepořádku, aby sv. Otec měl radost,
že všechno vidí a všeho si všimne, Starého za
hradníka vatikánského bratra Caesara, miláčka
svého, papež si rád dobíral, uváděje ho v rozpaky.
Na své procházce. zastavoval se téš u koz, ktené
dostal z Carpinetta a jichž mléko píval. Ze zahrad

volba ketapoe Petrova, kterouž Pán obrátízármutek v radost.
A tak již, milovaní dlecesání, smím trech

livou zvěst svoji přes všechen zármutek za
končiti slovy Apoštola národů: „Požehnán buď
Báh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec
milosrdenství a Bůh všelikého potěšení, kterýž
těší nás ve všelikém soužení našem, abychom
mobli i my těšiti ty, kteří ve všeliké útrapě
jsou, potěšením, kterýmě i my potěšeni jeme
od Boha.“ (II. Kor. 1, 3—4.) Amen.

Dáno v mém biskopském sídle v Hradci
Králové, dne 2. července 1. P. 1903.

+ Josef, biskup.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 22. července.

(Nebiralitak dlouho,aš se jim ucho útrhlo a
dědánek rosěil.)

Jak jest obecně podrobně známo, ukázaly
„Národní Listy“ řadou důkladných článků na
důvěrné styky předáků české strany lidové
8 pruskou propagandou v našich zemích a
pánové ti se ke atykům tém přiznali. Když
jsme různá ta sdělení četli, tu jsme si radostně
oddechli! Ne k vůli tomu však, že bychom
zejméva el. redakci „Časa“ nyní adělenou jí
„lázeň“ přáli za pozornost, kterouž nám ve
svém prusofilském orgánu neunavně prokazovala.
Bylo nám aice často nápadno, kterak je to
možno, že „Obnova“ a její pražský dopisovatel
mají pořád „sólo“ ve světovém páně Herbenově
moniteru a aj, naposledy jsou útoky na nás
systematicky poduikané vydávány, (0honorování
nějakém nemluvíme), za náramně důležitou
práci — pro krále pruského! „Čas“ nás
ustavičně, kde jenom mohl, topil, hanobil,
ostouzel, podceňoval a proč se tedy s námi,
když jsme v jeho zracích vlastně ani za starý
dantes nestáli, s takovou pílí a pozorností
pořád obíral? Několikráte jsme bo za to po
zásluze odbyli, ale „Čas“ nás zas a zase
vyhledával a v poslední době nalezl v tom
vydatného pomocníka v páně Tobolkově orgánu
„Přehleda“, na jehož okolí svým časem jak
náleží posvítíme. To nás však docela nic
netěší, že panstvo bylo jako hoši v hrachu na
luskách za pačesy lapeno a do chlívka obec
ného veřejného odsouzení zavřeno. Ale nás
těší hlavně to, jak velkolepě se proská pro
paganda u nás se svými hesly napálila, když
se k jejich propagování v zemích českých
spojila s lidmi, jež zde dávno vážně nikdo
uebere. Většího fiaska se pruští agitátoři no
mohli dopracovati, větší blamáže nemohli
utržiti, více se nemohli zklamati, jako když

pabál v českých zemích nadojiti mléka od —osla.

Strana, 8 níž se zde za svým účely spojili,
hraje v našem veřejném životě skutečně roli
kozla. Všechno okvaše, všechno podape, do
každého chce trkat a za to veřejnost nenalézá
po její činnosti nic jiného, než-li trochu dnes-===
vatikánských často se papež rozhlížel po věčném
Římě a jeho okolí. ,

Po procházce zesedl papež k obědu. Dle

sám. Na jídelním lístku bývala masová polévka,
hovězí maso nebo pečeně, chléb, ovoce nebo
jiná lehčí jídla a sklínka červeného vína.

"Za liru bys koupil oběd papežůve, říkali
si sluhové vatikánští, :

Při obědě papežově bývali přítomni pouze
sluhové. Po jídle si papež zdřímnul na několik
minut ve své lenošce, nebo si tské rád zahrál
v šachy s P, Giettou. Měl-li čas, i odpoledne
procbázel se rád zabradami vatikánskými, Vrátiv
se z odpolední procházky, pracoval pepež až do
večeře, která bývala o 10. hod. Trochu polévky,
masa a zeleniny bylo mu tu jídlem. Když se
všechno ve Vatikánu uložilo ku spánku, rozsvěcoval
papež svou lampu a dlouho do noci pracoval,
Okno, u něhož svítila papežova lampa, zneli dobře
v celém Římě.

Lev XIII. nerad psal a velmi nerad dával
se holiti. Před lékaři měl malý respekt.

*To jsme zase Lepponiho napáliše, všecek
spokojen se zasmél, kdvž bylo po dlouhé audienci,
kterou mu lékař zakázal.

Velvyslanec francouzský u papežského dvora
jmenuje se Nisard a jest silně nahlucblý. Papeň,
narážeje na nynější politická nedorozumění svaté
stolice a Combesovy vlády, pravil asi před mě
sícem nežli ulebl:

»Já a Nisard jsme oba bluší; on neslyší,
co já mu povídám a já neslyším, co on mně

ov
? ne Lex XIII. měl sluch, zrak a paměť ve

výborném dýmu, jed věbes zaágie.popeži nynůjšímu přicházelo ©množetví

již každému protivného mečení, když o jiném
ze slulscsti mičíme.

Co platnéhoa věcnébo, 60 užitečného a
šlechotného strana ta vykonala?

Kdo působnost její sledoval, každý zod
poví to sám, že to je veliké nic!

" Pánové začali svoa karieru v českých
zemích úmyslem, vydávati staré náboženské
české památky. A nevydali — nic! Pak ihned
jali se popíratí pravostrakopisů zelenohorského
a královédvorského. Babská povaha jisté části
naší intelligence povyk jejieh po oějakou dobu
se zatajeným dechem hala, avšak dnes
již vzývají. se hlasy z krebů bývalýeh jejích
stoupenců, že je více dokladů pro pravost
rakopisů těch, než-li jich je pro jejich faleš.
Proto dá se očekávati, že není dlouho do doby,
kdy naleznou se přísní soudcové vřavy ruko
pisné, v jejíž časích popěrači pravosti rokopisů
jako hyeny i nejpočestnější muže české minu
losti s hrobů jejich vyhrabávali, aby je pode
sříváním hbanobili. O tom nedá se pochybovati,
že bade dáno zadostiučinění pemátce všech,
Jež byloubižšeno.Tojiž běhovětatek ssebou
donáší Napotom vůdcové realistů jali se alta
demickou mládež odchovávati a provedli to
tak šikovně a krásně, že studentstvo jim prvaám
způsobilo nejhlučnější — demonstrace, a ros
hořčením zásady jejich ve své většině odmítejíc.

Vůdcové realistů nubízeli svou součinnost
Staročechům, ti však neměli pro jejich ambice
dostatek tučného semence, proto se pánové podo
bré úvaze „z přesvědčení“ vrhli do náruče Mlado
čechům, kteří je však velice brzy prohlédli a
ze svého středu je vyhnali! Pánové chytili se
potom otázky dělnické a sociální, ale zdravý
rozam a jostinkt našeho lida velice záhy po
znal hlaché mlácení prázdné slámy. Proto,
aby se někde uchytili,stali se obhájci milovníků
panenské krve, ve kteréžto příčině však sí
způsobili takovou blamáž a tolik nesmásí, že
každý moudrý a chytrý žid s mrzutostí nam
vzpomíná. A když ocitli se v těchto smutných
koncích, na místě aby se dostali na „zlaté
hory“, šli hledat své štěstí — ve pruské
agitaci v zemích českých.

Z toho, jak stručně pověděno během
dvacíti let v řadě svých pokusů pochodili,
dá se souditi, jak vochodí také nyní! Tím, že
se pruská agitace spojila 8 nepožebnanými

zmařena! A to nás především těší, tak že do
konce toho želíme, že bylo na to snad před
časně poukázáno. Hesla pruských agitátorů
v českém lidu json v rukou realistů bezmoc
nými a jalovými. Netřeba nám zajisté že
v další podrobnosti zabíhati, neboť toto prosté
nasnačenínynějšícelé situace heseltěchu nás
úplně postačuje, aby byly poměry správně
pojímány — —

Vždyť již dříve, než-li skuteční čeští
protestanté ke spojení hesel pruských s českým
realismem poukázati amožnili, byly tištěny
o realistech a o jejich tisku cbarakterisující

veřejoost již dávno o nich docela správně a
věcně soudil

Letos z jara vyšly zpára Josefa Holého,šíře zuámého bésníka, pocházející „Satyry“ a
brzy dočkaly se drahého vydání. V „Satyrách“
těch dobírá si autor jejich rozmanité stávající==
umělců, malířů a sochařů, aby prosili o čest
směti římského biskupa vypodobiti. Papež všem
věnoval hodinku posezení. Jednou vymaloval pas
peže »slabý« malíř.

Když obraz svůj papeži ukázal, Lev XIIL
jen pokyvoval hlevou. Malíř vykládal si kývání
za projev soublasu a řekl kurážaě:

»A teď prosím ještě sv. Otče, byste mi ještě
pod svou podobiznu něco napsal.«

Papež vzal péro a napsal verš z evangelia
sv. Matouše, kde Kristus při bouři na jezeře Ge
nezaretském upokojuje své apoštoly řka: »Nebojte
se, já to jsemle

»Nebojte se, já to jsem Lev XIIL«, napsal
papež na plátno pod »svou« podobiznu a milostivě
propustil umělce.

Když byl ještě sedmiletým chlapcem, jel
s vychovatelem po silnici ku Carpinettu, když tu
pojednou uslyšel bolestný vzdech bocha ležícího
vedle cesty. Jáchym Pecci bned žádal za zastavení
kočáru, běžel k chlapci a tézal se soucitně: »Co
je ti?e« — »Kočár rycble jel tudy a přejel mně
nohu, neboť jsem nemohl v čas uskočiti.« —
»Bolí tě to velmi ře —, »Nemohu jíti.« — Mladý
Jáchym vytábl šátek omyl mladému krajenu ránu
a zavázal. — »Vezmu hochu do zámkue, pravil
vychovateli, «a poprosím matinku, aby směl u nás
se léčiti.«

Stalo se. Mladý Jáchym vyprávěl matce své
milosrdné dobrodružství a opakoval prosbu svou.
Šlechetná matka nejen svolila vyplniti přání rals
dého hraběte, ele objala jej s radostí a políbřle-na
nevinné čel., řkouc: »To's dobře udělal.«

Když jeden příbuzný pspežův prohrál velký
obnos ponět, myslii si že mo sv. Otec něšín
vypemůže; sám se bál jíti kprosebné audienci a



u nás poměry, ale nejvíce štíplavého pepře'
věnoje v nich realistům. Propobavení a Pdor.
maci širších kruhů něco z knížky té vycitu
jeme. Citojeme však jen proto, abychom uká
zají, jak peprně se o realistech píše.

Tak v Holého „Satyrách“ na str. 26. líčí
60 zásady a působení „Času“ těmito verši:

Synu, praktický buď každou chvíli,
ispěj na denník, to vede k cíli.

Úznej, co se týče Hilenera,
že je to jen Česká pověra.
Masaryka cti a Pána Krista.
Česky mysli, česky pij.a jez,
pa sebe nic nikdy nepověz.
Bůh Otec byl první realista.

Zásady panaprof Masaryka vypisuje autor„Satyr“ na str. 86.takto:

Homaniemus dějinami letí.
Poročme se Pána Boha, děti!

Ztlače-jiti Němecpobrať se a dej mu hubičku!
Překypí li někdy krov ti všecka,
odstěhuj se radši do Turecka,
tam se nemůže ti stát nic zlého.
Allah je Allah
a Masaryk prorok jebo.

Dále o působení páně.Masarykově čteme
na str. 43. a 44.

Ach okrutný Jehova 5e
na nás Čechy zlobí,
jak Jze -denně.čísti v „Čase“,
jeme jen bílé broby.

Marno blavou tlonci v stěny,
ubobý můj lide,
nejsme národ vyvolený,
to jsou jenom židé.

Sociální úkol mají
Pánem Bohem daný:
lidstvo naačit být lájí,
a být při tom pány.

Subnormální miserie,
lekce pro logiku.
Otázka ta akutní je,
pane Masaryku.

Celé pak lidové, resp. realistické straně
posmívá se Holý na str. 23.a24. v kundidátní
řeči jejího volebního kandidáta Samsona Hla
váčka, kterýž honosně hlásá:

Ano, pánové, jsem realista
a ne radikál neb pokrokář;
můj štít je barvy krásně křídové,
jsem stranník české strany lidové.
Jsem Čech Hlaváček, tu stojím živý,
botov proti Němcům k prudkým ranám,
ovšem spíše radši snášelivý,
zvláště vzhledem k pokrokovým stranám.
Stejně smýšlejících rostou řady,
uš je nás pět tuctů dohromady.
Herben je můj známý, s Drtinou si týkám,

Masaryk, ten v radu nakrátce
v polenské mě brával otázce. -©
Jsme, pánové, hrdi na svou práci
stvořili jsme novou generaci,
máme v Čechách první program zdravý.
Nulla od nally — — My, jaký div“l

proto poslal svoji choť, která plačky za peněžitou
pomoc žádala. Jelikož však již dříve se papež vy
jádřil, že jeho jmění není přichystáno pro dluhy
hazardních hráčů, utekla se k-prostředku krajnímu,
výhrůžnému.

Řekla: »Sv, Ocče, jsem nucena, abych chotě
svého vytrhla z finanční tísně, vyvoliti si zaměst
nání, na které jsem nikdy nepomýšlela,«

Sv. Otec jal se pozorovati mouchu, která
lezla po damaškové pokrývce stolní.

»Sv. Otec ví, že mám pěkný blas — líb
se aspoň všem, kteří jej slyší«=,pokračovala dáma;
»včera byl u nás impresario, dal si zazpívati a
slíbil, že mi vymůže místo na jevišti.«

Papež stále pozoroval mouchu.
eNa jevišti některého čivadla, nebo —

chantantu první třídy, jen pro vybrané obecenstvo
a pro písně zcela slušné, toť se rozumíle

Papež stále ještě pozoroval mouchu nedbaje,
že příbuzná jeho hrozí mu skandálem, že octne
se jako zpěvačka na jevišti.

*A tu přicházím k Vaší Svatosti, byste mi
ráčil dovoliti, abych osudný ten krok na jeviště
podniknouti směle.«

Papež rukou zahnal mouchu, usmál se a řekl
klidně:

»Madame, lituji, že nebudu moci jíti na vaši
p remieru.«

Dáma vidouc, že jest propuštěna, políbila
papeži ruku a hluboce povzdechnuvěi, odešla,

Za to však tém ubožákům, kteří nevinně do
bídy paali, byla jeho ruka stále otevřena,RB

Vážnost stoupá, netřeba již oatit.

Mosky, jež jsme zpracovali dřív,nedají se již teď balamutit.
Dokátu vám bodem od bodu,
že jsme plni bumanismu, zdraví,
vynalezli novou methodo,
jak se rozevěcají Čechům hlavy.
Dějin duch, k nám od pravěků most,
vašim šosákům již zjasnil «jista
celou historickou epojitvst:
Přemysl byl první realista.
Narodil se velký Cyrill z něho,
Cyrill zplodil Karle, Karel Husa,
Hos pak Jiříka a Chelčického,
Chelčický zplodil Comeniusa.
Z něho Dobrovský měl Havlíčka,
tomu. Neruda zas otče říká,
všichni epolem byli matička
pana Vlastimila Masaryka.

Takto „vážně“ mluví se o vůdcích realistů
již obecně! Uvádíme to pouze k vůli informo
vání nejširší veřejnosti a ka poučení těch, kdo
to dosud nevědí. Pánové nyní ke všemu chy
ceni jsou jeňtě pro své styky s největšími
škůdci českého státu a s uejnebezpečnějšímia
odvěkými odpůrci českého národua jeho byt
nosti.

Ovšem, že se zahraniční ti pánové velice
napálili, když se s našimi pány realisty spo
jili. To nás jedině těší! Nevěnovali bychom
tomu žádné zvláštní pozornosti a spokojili
brchom se pouhým stračoým konstatováním
toho fakta. Avšak „Čas“ nám tolik zlomyslné
pozornosti obětoval, že nám nezbývá, než-li
konstatovati, že nám psaní jeho vlastně ani
nestálo za ta briskní naše odbytí, jimiž jsme
je od sebe odmítali.

Dnes zajisté že patroni „Času“ nebudou
chtíti, aby se vůbec ještě někdy s nimi vážně
mlavilo. Hlas jejich je u všech počestných
lidí jako veřejné projevy anullován, neboťi
jejich zahraniční spojenci diví s- odrzlosti,
s jakou byli o českých poraěrech informováni,
vlastně podvádění.

Realisticko-protestantská klika pozvala
totiž z německých protestantských zemí ke
slavnostem Hosovým všechny vynikající agi
tátory pro heslo „los von Rom“. Masila pánům
těm malovati obrovské straky na vrbě, neboť
k odhalení pomníku Husova se na dvacet ně
meckých pastorů do Prahy skutečné dostavilo.

Když si jich zde nikdo ze slavnostního
výbora nevšímal, byli v zástupu přivedení na
staroměstskou radnici, kde pražský vůdce
jejich žádal pro ně vstopenky na čestná, pro
vzácné hosty vyhražená místa na tribunu, a
potom na pondělní rout na radnici.

Avšak žádost tato byla rozhodně za
mítaata, a sice z toho důvoda, že jich slav
nostní výbor do Prahy nezval. Když pak padla
otázka, proč tedy nebyli pozváni, k tomu od
pověděno, že nikdo o jejich návštěvu nestál a
že pro německé pastory při Husových slav
nostech místa není, třebas 80 o bě i sami blá
sili. Při tom položen rozhodný důraz na to,
že slavnosti ty náboženského rázu nemají.
Když nebylo k nim pozváno domácí ducho
venstvo katolické, že tím méně byly důvody
zváti k nim zehraniční pastory německé.

Pánové tedy musili odejíti £ radnice 8e
svými pražskými přátely s nepořízenou u
slavnosti Husovy se jim ovšem že docela nic
nelíbily. Z Prahy odjeli rozmrzelí, rozmrzelost
ta proti svým pražským přátelům netajili, jako
vajednou nyní netají někteří stoupenci realistů
ve straně lidové svou nevoli na přílišné prý
nadržování „Času“ protestantům a dokonce
v „Čase“ proti toma protestují a ctihodný tento
list nemá ke všeobecnému podivení ani tolik
mužného studu, aby si sám uveřejněním jejím
t. j. vlastní rakou břicho nepáral. — —

Dnes je situace v rozstranění smýšlení
v Čechách naprosto jinaká než-li byla před
dvěma měsíci a že se do té překvapnjící míry
vyvinula, tomu jsme my — — nepřekáželi!

Obrana.
V Babylemském zejetí smutně úpí

mistr Jan Hus. Snad nezkusil tolik ani v ža
láři Kostnickém, co nyní musí trpět od vlast
ních ctitelů, kteří samkli kolem něho krah
tak železný, že jest opravdu jako spontaný
vězeň. Milý mistře, do jakých rukou jsi se to
dostal! Ty's napsal: „Pravá víra jest, že Panna
Maria, protože hodna jest byla z dara Božího,
aby pannou ostanouc matkou Boží byla, všechny
kůry aogelské důstojenstvím přesáhla; a tak

svém Synu naše pomoenice jsouc prvá, nám
Jest řečnice (orodovnice) ostanovena.“ V nej
avětější Trojici pevně jsi věřil, několikrát za
den jsi při znamení av. kříže říkal: „Ve jménu
Otce i Syna i Ducha av.“

A ta o slavnosti kladení základního ka
mene na Tvůj pomník zmínil ee dr. Podlipný
o tom, že jsi Matku Kristovu ctil a při tom

poklop! pa kámen se slovy: „Ve jménoOtce iyna i Docha sv.“
A teď se, mistře, podivej, jak právě Tvé

nejoddanější děti projev dra. Podlipného při
jaly. České stadentetvo rázně nazvalo červen
covon oslavu pro jednání Podlipného „nebez
pečnou historické ©pravdě“ a chce, abys
byl oslavován bez takových — „lt“ (1). Tak
se najednou vzbonřila krev -i v téch lidech,
kteří ze samé horlivosti již na druhý rok
žádné Tvé oslavy nepořádali.

Ale to ještě není konec. Teď se usnesl
výbor „Sokola“ Jaroměřského na protestu proti
bratrovi Podlipoému, protože prý jeho řeč
neodpovídá názorům sokolského světa o veliké
postavě kostnického brdiny, ale že nuopak
jest ta řeč pronevena v doůchu klerikálním,
mistra Jana Hasa ponižujícím (!). Proto tedy
protestuje Jaroměřský „Sokol“ proti takovému
zatemňování (! 1) světlé památky Hasovy.

Výkonný výbor české strany lidové (rea
listické) protestuje také „proti neslýchsnému
pokusu“ dra. Podlipného. Žese nejvíc dopálily
na několik slov Podlipného listy evangelické
a židovské, o tom Be zvláště šířiti nemusíme;
to se rozumí samo sebou. Kdyby takhle byl
Podlipný ještě poznamenal, že se Has zpovidal
a že ioěl velikou úctu před nejsvětější Svátostí,
snad by ho uvědomělí, svobodomyslní a pravdy
milovní husité z Prahy vyštvali. Že se prodával
po Praze vesele dále pro-haný pamfet Pog

napovídalo plno do očí bijicích nepravd proti
církvi, o tom se roztrpčení pánové ani slovem
nezmiňují, poněvadž znají životopis Husův
nejvýš asi tak, jako novověký protestantský
podvodník, který si sám složil spis „očit*ho
svědka upálení Husova“. Ale že dr. Podlipný
řekl aspoň droveček historické, zcela dokázané
pravdy o Husovi, již je pobouřena celá obec
„pokročilých“ a „avědomělých“ hositův.

Hezky daleko tito pánové ve svém slepém
hněvu zacházejí; snad se aspoň nyní otevrou
oči těch, kteří se dali tak dloaho frázemi
našich nepřátel zaslepovati.

Zkrátka dle moderních husitův Husa mu
síme stále velebiti, ale běda nám, jestliže se
opovážíme věřiti tak, jak věřil sám Hus! Pak
propadneme nelítostnému hnéva novohositské
inkvisice a budeme vybazování z národa. A
tito pánové odvažojí se nám vyčítati švindl,
klerikální čachry, pokrytectví, panovačnost,
atd. Věru, ocitl se to Hus do opravdy v Ba
bylonském zajetí. Ti, kteří ho těsně obklopili,
mají jazyky hodně zmatené, každý v něm vidí
něco jiného, nepřejí mu ani tolik volnosti, aby
mohl pronésti slova, která dříve napsal. Pěkná
to svobodomyslnost, když pánové Huosovi i
šátek na ústa přikládají! Co tomu fekne v bu
doucnostihistorie?

K objevům „Národních Listův.“
Evangeličtí pobrobci všude se těší přízni.
Tak soudí teď pan dr. Herben, ačkoli
do nedávna naříkali naši evangelíci farizejsky
i v těch „Národních listech“, že teď evangelík
platí všude za psance. Za jaké psance jsvu
ubozí „pronásledovaní“ evangelíci pokládáni,
je už patrno na tom, že při oslavách Hoso
vých byli pastoři řečníky nejhledanějšími;
protože se ví, že sotva kdo tak dovede církev
katolickou tupit jako oni. Pro věda je jistě
nikdo volat nemohl, když každý přece ví,
s jakou rozkoší šířili tito „uvědomělí“ páni
lši-pogiovské nesmysly. Kdyby takovou vědu
šířil katolík!

Na př. zde v Hradci Králové přes přání
samé městské rady propadl dr. Drtina v sou
těži s p. Duškem, ač Drtina jest také přece
přítelem „pohrobkův“ husitských.

Než k věci. Aby redakce „Nár.1“ nebyla
na pokřik evavgelíků pro své Herbenovské
objevy vylučována z národa, statné baší do
katolíkův. A dobrotisko Herben místo klidné
a věcné obrany proti „Nár. 1.“ hanobí katolíky
též. Panstvo se pere, katolíci půjčte mu své
vlasy. To je přece nejjistější známka vlaste
nectví, když se políčkují katoličtí krajané;
na tom nezáleží, vypůjčí li se proti katolickým
Čechům prskavky i z říše Německé. Na štěstí
nám ty jejich nedokázané u nedokázatelné po
mluvy nyní již mnoho neublíží; my se při tom
jen bavíme jako diváci loutkového divadla.

V úloze kašpárka se výtečně uplatňuje
„šéfredaktor“ Času sám; my jsme jeho o80
bičku ve svých polemikách s Časem úmyslně
igaorovali, poněvadž každý znatel jeho vědy a
šikovnosti ví, že chytřejší lži proti katolíkům
v Čase nemohl psát on, nýbrž jiní. A teď na
nedozírné neštěstí všeho evangulictva a ži
dovetva uveřejňaje dokonca celé úvodníky.
Měli bychom vlastně vyjádřiti nad nimi ve
likou soustrast, ale co platno, jestliže vás

jeho kašpárkoveká moudrost k smíchu zrovoaehtá.

V jedné loutkové komedii Matěje Ko
peckého kašpárek vykládá: „Můj tatínek, ačkoli
byl jen chudým dělníkem, přece mne na studie
nedal.“ A zrovna tak dopadá logika páně
„šéfredaktorova“. Jednak z útrpnosti, jednak



proto, že musíme věnovati větší zřetel věcem
vážnějším, uvádíme jen některé úryvky bez
děčné komedie Herbenovy. Zaevuznaný rytíř
de Ja Maocha tedy mlaví: „Já prostě (!)věřím,
že lidé, kteří něco dají na evangelium, nemo
bou býti sarovými násjlníky.“ A copak říkáte
Táborům, kteří se přece chlobili, že chtějí
uplatniti nejryzejší evangelium? Nejen kutolí
kům, ale i kališníkům samým cbystávali kr
vavé lázně jen proto, že pronásledovaní ne
chtěli k jejich bludům přistoupiti. A o bez
ohledné inkvisici kališná nevíte nic? Jak Tá
boři tak čeští bratří mnoho mohli mluvit o
krutých mučidlech úřední církve husitské.
Ještě na počátku druhé polovice XVI. století
zkusili čeští bratří od husitů tolik, až sám
bratr Jan Černý prohlásil, že nikdo tak ne
trápil bratrskou jednotu jako „popi kališní“,
kteří jsou prý nestydatí lotři. A jak svobodo
myslný a laskavý byl Havel Čahera, první
upoštol protestantismu v Čechách, o tomi sám
protestant Bartoš Písař podává divné svědectví.
A Luthor bo veřejně chválil. A víte také proč
právě panovačné, rozmařilé panstvo české
nejvíc v Čecháchprotestantství šířilo? Zkrátka
proto, že se mu zamlouvalo sikovně sestavené
náboženství aristokritické, které přikazovalo
ujařmenémn sedláku největší poslušnost. A co
spolčené páni protestantští s bratrskými tropili
precti katolíkům před Bílou Horou, to bylo
zrovna do uebe volající. I ty katolíky, kteří
jim pomohli k majestátu, olupovali a věznili
jako „nevěrué syny vlasti.“ Trestali bezobledně
i svobodnější projevy vlastního kněžstva. O
přívětivosti Lutherové a Kalvínově by byla
rozprávka ještě delší. .

A přece tihle všichni lidé říkali, že pro
vádějí práci očistnou na základě evangelia;
tedy jistě „něco na evaogelium dali?“ Při tom
ovšem měli svobody plná ústa.' A p. Herben
jiš pro tyto „svobodomyslníky“ láskou velikou
plane k „pobrobkům“ jejich, ačkoli skatečnými
evangelíky být nemobli, poněvadž dle slov Her
benových „lidé, kteří něco dají na evangelium,
nemohou býti surovými násilníky.“

My ovšem p. Herbenovi odpouštíme, že
se sám přihlásil mezi „pohrobky“ těchto „svo
bodomyslných“ náboženských společnosti, po
něvadž jeho dějepisné vědomosti jsou ještě
menší než těch lidí, kteří šířili lži-pogiův
podvodný pamflet; hloupost právě největším
hříchem není, třeba že se mohl ten pán z Ob
novy všeličemus přiučiti.

Dějiny nám potvrzují odedávna tu pravdu,
že mnozí bouřili pod vlajkou svobody lid proti
autoritě hlavně proto, aby co nejdřív mohli
sami tyranisovati.

Dále nás pau Herben poučuje, že české
evangelictvo jest dosud národně, hospodářsky
a politicky nejprobudilejší a nejpokrokovější
český lid. Prý „pracojí a vzdělávají se víc než
katoličtí spoluobčané “

Ano, pracují a vzdělávají se v nespra
vedlivých útocích na katolickou církev. O
blahodárných plodech činnosti Karla IV., Ar.
nošta z Pardubic a jiných nevědí a nechtějí
věděti nic. Žádný pastor jim neřekue, že tehdy
byly Čechy ohniskem vzdělanosti středoevrop
ské, že tehdy v ohledu národohospodářském
předčily všecky země sousední, že český jazyk
domohl se i za hranicemi Čech tehdy velikých
práv, atd. A rovněž tak žádný pastor je ne
poučí, jaká národohospodářská bída panovala
u nás za věku lutherského, ač o tom psal sám
český bratr Karel ze Žerotína; od nikoho se
nedovědí, že největší část národa za nadvlády
lutheranismu úpěla v otroctví klerikálních
protestantských aristokratův.

Teprve od katolíků se tito „husité“ musili
dověděti, že v Kostnici neměl jeden český pán
„dlouhý bodec v holínce“ (l), že tam „český
hrabě“ nezamáchal „dvojsečným tesákem“, že
legát nehrozil Hasovi „dýkou svou“, že Hus
nezavrhoval kněžský celibát, tajnou zpověď,
že věřil v „proměnu hostie“, že nemohl Zby
něk dát usmrtiti tři mladiky, když byl již
devět měsíců mrtev. Pěkně to znali a znají
svého Haosanaši protestanté, když takové ne
smysly šířili.

A ani nyní protestantský tisk nepoučil
své ovečky, aby takovým pošetilostem nevě
řily, poněvadž by musil žalovati v přední řadě
na sebe a pak — porážka oněch historických
lží připravena katolíky.

Jestliže tedy ani základní rysy dějin hu
sitských protestanté neznají, rádi bychom vě
děli, jak asi pojímají jiné doby českých dějin.
O Lutherovi na př. se mnoho u nich nemluví;
nikdo se z „opatrnosti“ neodvážil vydati jeho
širší životopis, protože by to byla pro evan
gelíka práce až příliš nevděčná. Za to my ka
tolíci můžeme býti hrdi na své spisy o době
husitské, jež mají cenu trvalou; z pochopitel
ných příčin tyto episy i kritika protestantská
prostě pomíjí. Ale nejkrásnějším důkazem pro
protestantskou „vědu“ jest ta okolnost, že naši
evangelíci pokládali samého p. Herbena za
jednoho z hlavních svých vědeckých vůdcův.
Z Času horlivě opisovány v evangel. listech

nejnešikovnější lži, protože druzí páni souvěrcí
anitolik neznali, jako Herben sám. Snad teď
budoupřeceaspoňponěkud—chytřejší,když
už dobré vůle u nich není,

Zatím dost. Něco musíme ponechati do
čísla příštího. Nejde ta o takovou postavičku,
jako je Herben. Jde tu o otázku, čeho a
koho ee chytá české evangeliotvo ©vůbec,
jen aby bankrot vlastní strany zadrželo,
O německých markách ani nemluvíme. Věru,
že bychom wěli míti útrpnost © israelity
a evangelíky, že si vybrali advokáta tak
nejapného; měli bychom redakci Času po
raditi, aby odkázala svého „šéfredaktora“ pouze
oa Jokálky a na sbírání klepů o kučžích ka
tolických v Kauudě, Beogalii a na Luzonu ži
jících. Poněvadž však svvu „vědou“ prokazuje
kutolictvu služby veliké, prosíme ho, aby jen
psal úvodníky dál. Pak nebade ani potřebí
katolického denníku.

Politický přehled,
V rakouské polovici říše naší politika od

počívá, Páni ministři mají prázdniny; vše vzne
šenější uchýlilo se na zotavenou do lázní, — Sněm
království Českého pomalu už sned ani nebude
svoláván. Tolik důležitustí a nutností třeba v Če
chách provésti, ale kde nic tu nic. Prý až na 28.
prosinec hodlá vláda svolati sném.

Zase jedno české město na Moravě vráceno
národu. Hranice, které dosud měly správu ně
meckou, obecními volbami v minulém týdnu do
study správu Českou; v I. a III. sboru zvítězili
úplné kandidáti čeští.

Dosavadní ministr zahraničních záležitostí
hr. Goluchowski místo zemřelého šl. Kallaye jme
nován říšským ministrem financí a vrchním
správcem Bosny a Hercegoviny,

V uherském parlamentě dosud klid nenastal,
ba ješté více to bouří, Mluví se stále o vládním
programu a předseda Khuen-Hedervary nevychází
z horké lázně, kterou mu připravuje oposice. Po
odstoupení Košuta vede oposici Polonyi, obyčejný
to žid. Hrabe Khuen-iledervary chystá pry se
odstoupit nebo bude sněm rozpuštěn.

Francouzský ministr. předseda Combes před
časem vydal okružník, kterým nařízeno bez
odkledné uzavření všech klášterních kaplí. Poně
vadž nařízení to hrozilo způsobiti po Fraacii
nové bouře, byl Combes nucen nařízení to změniti.

Zprávy místní a z kraje,
Soustrastný tolegrama zaslalndp. biskap

královéhradecký| papežské| nuncistaře do Vídně:
V palčivé bolesti oplakávají se mnou diecésané krá
lovéhradečtí smrt sv. Otce. Josef Doubrava, biskup. —
Soustrastné projevy nad úmrtím sv. Otce došly J.B.
M. mimo jiné od generále-majora šli. Karla jménem
celé zdejší posádky, od prince Schanmburg-Lippeho
z Náchodaa místodrě. rady Steinfelda. — Starosta p.
dr. Ulrich zaslal J. B. M. aouetrastný dopis ná
slednjícího znění: „Jménem král. věnného města
Hradce Králové vyslovuje podepsavá městská rada
Vaší Biskopské Milosti hluboký bol nad úmrtím Jeho
Svatosti Lva XIII a prosí, aby Vaše Blekupská Milost
byla tohoto soustrastného projevu vlídným tlu
močníkem.“

Nařízenínjd.bisk.Ordinariatuv pří
čině úmrtí Jeho Svatosti papeže Lva
XIII. a volby jeho mástupce. I.ProHradec
Králové. a) v den došlé ouřední zprávy z apoštolské
nunciatury Vídeňské budiž zvoněna hodinka, a to
z počátku umíráčkem, potom pak zvonem velkým;
b) v neděli dne 26. t. m. budiž při veřejných služ
bách Božích ve všech kostelích přečtěn věřícím pří
slušný pastýřaký list a učiněno dle odstavců zde
následujících další prohlášení se žádostí, aby se v dot
čených pobožnostech četně a nábožně zúčastnili; o)
v tuž neděli a pondělí i v úterý buďtež v poledne od
12 hodin do jedné zvoněny slavné hrany; d) v pon
dělí jsou ve atoličném chráma Páně ráno o 8. hodině
církevní hodinky za zemřelé a o 9. hodině slavné
Reguiems absolncemi;e)v úterý a vostředutamžeo 9.hod.
sl. Reguiem; f) ve čtvrtek dne 30, t. m. tamžeo 9. hod.
slavná pontifikální mše svatá za šťastnou volbu no
vého papeže; g) v neděli dne 2. srpna odpoledne budiž
na týž úmysl na dobu jedné hodiny slavně vystavena
nejsvětější Svátost oltářní, a ten výstav se ukončiž
litanií k Srdci Pána Ježíše a obvyklým požehnáním.
II. Pro diecési mimo město kathedrální, a) v neděli
dne 26. t. m. budiž při veřejných elužbách Božích ve
všech kostelích přečtěn věřícím příslušný pastýřský
list a učiněno dle odstavců zde následajících další
prohlášení se žádostí, aby se v dotčených pobožnos
tech četně a nábožně zúčastnili, kteréžto pozvání račiž
dachovní správce i písemně ačiniti dle místních po
měrů úřadům, zastapiteletvím, sborům a spolkům;
b) v nejbližší po té neděli příhodný den budiž slou
čeno slavné Reguiem, pokud možno s předcházejícím
Officium defanctoram, a den před tím buďtež v po
ledne po celou jednu hodinu zroněny slavné hrany;

o v den po tom Reguiem co nejdříve příhodný budišslonšena slavná votivní měs sv. pro oligendo Sammo
Pontifice; dd)v neděli dne 2. erpna slavný výstav
nejev. Svátosti oltářní jako svrchu pod lit. g. III. Pro

všecky v diecési celebrající |kněží. Aš do přijetí bez
počné zprávy o šťastně vykonané volbě badiš du měf
svatých rabricie permittentibus přibírána oratio pro
eligendo Sammo Pontifice.IV. Pro všecky hlavní mle
sv. v kostelích farních i klášterních. Modiš se po
nich kněz s přítomným lidem za dosažení šťastné
volby třikrát modlitbu Páně a pozdravení andělské
s připojenou v mateřštině modlitbou pro eligendo
Bummo Pontifice až do přijetí zprávy jako svrchu.

Svěcení ma kněšství, J. B. M.ndp. Dr.
Josef Doubrava posvětil dae 19. t. m. v kathedrál
ním chrámu Páné absolventy hradeckého semináře
ne podjáhny. Svěcení ona jábny udíleti bude p
biskup v sobota dne 35, Července a na kněžství
dne 26. t. m. Svěcenci jsou následující vlpp.:
Jindřich Bergmann © z Čenkovice, Rudolf Blába
£ Jindř. Hradce, Jiří Blinka s Vel. Karlovic (Morava),
Josef Crejn ze Solnice, Jindř. Fialaz Hradce Králové,
Ladislav Hronek s Práchovic, Frant. Hrubý z Vel.
Ledbuje, Aug. Jonáš z Brtnice (Morava), Karel Keppl
z Oustí nad Orl., Ant. Kotyza z Drysic (Morava), Va
Krenkz Krél. Dvoran.L., Jos. Mašinas KarnéHory,
Ed. Matouš z Červ. Peček, Frant. Nosek s Vřesníka,
Váci. Pleskot z Opatovic n. L., Jarosl. Procházka
z Přelouče, Frant. Přibyl z Nov. Hrádku, Fraot. Stří
brný z Bratouchova, Jos. Svata z Přelouče, Antonín
Symoo z Ronova-Oskořínka, Ed, Švorc ze Solnice, Karel
Valenta z Oustí nad Orl, Vítězslav Vlach z Chocně,
Rudolf Waschitechek z Čenkovic. Na jáhny svěcení
budou absolventi III. ročníku (pastoralisté) ctpp.: Jan
Beneš z Javorníčku, Jos. Macák z Červeňovse, Fr.
Stejskal s Městské Habrové, Jos. Valenta z Lán.

Z průmyslového mucea v Hradel
Králové. Dnem 16. července uzavřena čítárna
průmyslového musea volné návštěvě, Otevřena bude
opětné od 1. října ve dnech a hodinách obvyklých.

Od počárka roka navštívilo čítárna 3037 osob. Domůzapůjčeno za tatéž dobu 1318 osobám na 6000 předloh
a odborných knih. Museum účastní se na hořické
výstavě větší kolekcí moderních výrobků umělecko
průmyslových, která jest amístěna v hradeckém pavi
lonu. Upozorňujeme na ni všechny přátele musea.
Vzhledem ku čištění a malování místnosti čítárenské
nebude vůbec možno od 28. července do 15. erpoa
předlohy z knihovny musejní domů si vypůjčiti. Od
15. srpna nechť obrátí se každý, kdo přeje si
s knihovay musejní něco. vypůjčiti, na knihovoíka p.
M. Oebma, který ochotně potřebné předlohy zapůjčí.

Výroční výstavka prací kursů sa
rům. museu v Hradel Králové. Jako

jiná léta pořádána i letos výroční výstavka prací
kursů musejních, z nichš s pravidla převládaly
značným počtem práce dam malířského karsu. Letos
sice obeslaly dámy výstavku méně četně, ale za to
přísnějším výběrem a přísnivějším umístěním vystave
ných prací výstavka na cenějen stoupla. S radostným
zájmem prohlíželi jsme podařené květinové studie
agaarelové, malované dle přírody, několik pěkných
krajinok, některé slušných rozměrů, ba i genrových
kopií více méně zdařilých bylo zastoupeno na výstavce.
Nejvděčnějším polemale zůstává pro amatenry vyzdo
bování předmětů domácí potřeběsloužících. Roztomilými
ukázkami toho druhu byl vypalovaný taburet, vypa
lovaný a malovaný etážerek a maohbé jiné menší
předměty. Než i práce ostatních kursů překvapily.
Zejména serie ciselenrských prací, různými umělými
patinami zdobených, sajímaly. Stejné i práce karsů
kreslířských a modelářského. Kursy vedli pp.: J. Šíma,
professor v Jaroměři, karsy malířské, p. A. Václavík,
uč. odb. školy, kursy kreslířské a p. Fr. Vrabec, uč.
odb. školy, kurs ciselenrský a modelářský. Přejeme
jejich příští činnosti nemenšího zdaru. Výstavka byla
po celý den četně navštívena, na 633 osob prohlédlo
vyložené práce.

Sjezd abitarlemtů udejšího c. k.
gymnasia z r. 1875 konal se 20. t. m. Ten rok
matarovalo 48 abitarientů, z nichž do této chvíle 15
odešlo na věčnost; sjezdu ae súčastnilo 19 kollegův.
Za zemřelé kollegy sloužil regniem v kapli av. Josefa
dp. Karásek z Bejště za assistence dp. Horáčka z Ba
nína. I dva kollegové laikové přísluhovali při oltáři.
Zvláštní deputace pozdravila Jeho Biskapskou Milost.
Velikou radost jubilantům způsobila přítomnost sta
řičkého bývalého jejich učitele p. řed. Klampara, jako
i p. professora Červenky.Před hostinou v Adalbertinu
věnoval tklívou vzpomínku zesaulým i nepřítomným

Kollezům p. c. k. okresní hejtman Virth z Příbramě.Pan Fr.Reis, ředitel gymnasia v Domažlicích, pronesl
ve jménu ostatních vřelou zdravici milovanému býva
lému řediteli p. Klamparovi; p. Jos. Vaněček, professor
z Českých Budějovic, pozdravil rovněž srdečně za
sloužilého p. prof. Červenka. Přátelský kroužek se
bavil vzpomínkami na prchlé mládí až do večera;
usnešeno, Že se všichni zase sejdou po pětiletech.
Pozdravný (telegram zaslán bývalému katechetovi
vysdp. Magru. Boh. Haklovi v Hořicích.

Osobní. Viceprosidentu krajského soudu v
Hradci Králové p. Karlu Kvěchovi při jeho odchodu
ne odpočinek dostalo se titulu dvorního rady 8 pro
minutím poplatků.

Ze Všeodb.sdružení křest. dělnictva.
Schůze užšího výbora dne 40. července v Hradci Kr.
Přítomní: Jenšovský, Pochmon, Lábus, Karásek, Andr
lík a Polák. Podpory nemoc. uděleny: Fr. Hodkovi
v Úpici (7 dní katar plic) 6 K, Tlemkovi v Čáslavi
(7 dní zánět krku) 6 K, Vokolkovi v Hlineku (katar
plic) 6 K, Vimmrovi v Klatovech (10 dní katar ža
ladka) 8:65 K, Mírvaldovi v Sušici (7 dní plicní katar)
6 K, Noskovi v Plzni 430 K, Holickému v Týništi
n. O. (7 dní katar plic) 6 K, Šalcovi v N. Městě
(7 dní rhenmatismns) 450 K, Kónigové v Rychnově
(7 dní katar plic) 6 K. Na nemoci chronické a jež se
vůbec opakuji nebudou se vypláceti podpory. — Noví
členové: A. Čepek v Rychnově III., J. Syřiště v Hradci
Kr. I. — Členské příspěvky nutno řádně a v čas
odváděti.

Na okrášlemí našeho města. Nemůže
se říci, že by se U nás věnovala květeně pozornost
příslušná. Jede-li ae Německem nebo od Brna k Vídni,
všude jest mile oko cestujícího překvapeno okny bo



hatě osdobenými nádhernou květenou. [ samy strážné
domky šelesniční jsoa bohatě okrášleny pestrými,
nádhernými květy. Nebyloby možno i u nás? Nechť
si naše obecenstvo povšimne, jak milým dojmem pů
sobí na př. bohatá výsdoba květinová doma p. Richtra
a několika domů na Eliščině nábřeží. Kdyby se tak
dálo ve všech domech zdejších, jistě še by se tím
sympatie cisích návštěvníků pro výsdoba Hradce jen
zvýšily. Takové okrasy přece nevyžadojí sni velkých
obětí peněšitých, ani zvláštní práce. S jakým prospě
chem se dají na př. půstovativ oknech nádherné

largonie, jichá druhů se jiš nyní čítá na tisíce,
teré kvetou celé léto! Ty by se nejlépe dařily na

sluneční straně náměstí. Na protilehlé řadě dumů by
rospívaly výtečně begonie, jež krásnými, velikými

květy přímo oslňují, atd. Podáme příště šíře přebled
květin, jimž se nejlépe za okny daří.

Důkladný životepisec. Pokrokovýdid
Dr. Vobrysek uveřejnil v Čase životopisnou črtu bu
debníbo ukladatele Karla Moora, jehož opera Vij byla
tyto dny na Národním divadle provozována s plným
zdarem. Mladý hudební skladatel byl v letech deva
desátých od 8. třídy do poloviny sexty chovancem b.
Borromea a protože pokrokáři z umíněuého předsudku
všecku výchovu církevních ústavů paušálně tupí, ne
opomenul pokrokový žid otříti se o Borromeum. Skla
datele Moora haněti nemohl, proto obviňoval ústav,
že talent akladatelův zdržoval. Ovšem pravý opak
jest pravda. Chovanec Moor nečinil předetaveným
ústavu žádných příkoří, nýbrž naopak byl pro svou
tichou a snaživou povahu u představených oblíben.
Vyloučen z ústava nebyl, nýbrž odešel zcela dobro
volně v polovině texty pro nechof ka stadiu gymna

sijnímu a„předetavení ústava otci domlouvali, abysynovi v eobyčejné touze po hudebním vzdělání
nepřekážel. Ustavsám talent skladatelův nenbíjel,
nýbrž značně rozvíjel. Chovanci vyššího gymnasia
pěstovali tehdá, jako dosud s pěkným zdarem činí,
badební umění ve vybraném kroužku, jejž řídíval
výborný hudebník, tehbdá bohoslovec a nyní kněz vp.
Lobduška. V hudebním kroužku působil jako čellista
kvintán K. Moor a seznámil se s p. bohoslovcem
Lebduškou, jenž chápavéma jinochu poskytoval rady
ku stadiu tbeorie hudby. Pan skladatel K. Moor má
jistě dobré vzpomínky na vědecký návod p. Lebduškův
a proto sotva bude moci popříti, že i jeho hudební
talent odkryl kněz, jako to platí o celé řadě umě
leckých talentů v Čechách. Pokrokáři začali si všímati

brání, ale nemají práva křivě líčiti vlivy, které na
vývoj začátečníka Moora přísnivě působily, byť se to
dálo zásluhou katolického ústavu. Pan ekladatel Moor
jest snadtalentemtaksilným,ženepotřebuježidovské
reklamy, která ma dodává hnedle od kolébky nátěr
radikálního fanatika. Kdyby ho měl držeti na povrchu
nějaký Vohryzek nejapnými povídačkami, neměl by
zrovna existenci závidění hodnou. Pokrokáři dosud
v Čechách všecko dobré jenom zkasili a lepším ne
nebradili.

Za příčinou úmrtí Lva XIKI. nepo
řádán v parku v úterý vojenský koncert. S věží
zdejších kostelů, u ústavů církevních i některých
domů soukromých vlají smuteční prapory.

O obchodu mlékem v HradciKr.(Zdra
votní pol.nař. $2. Prodej mléka smí provozován býti:
a) buď v krámech zvláště k účelu tomu upravených;
b) aneb na veřejné ulici z vozu, neb vozíku ; ad a). Mléko
ku prodeji určené smí býti chováno jen v místnostech
suchých, dobře větraných, které třeba udržovati v nej

-větší čistotě. V místnostech těchto jest dovoleno ukládati
a prodávati jen potraviny, které nepáchnou a rozkladu
snadno nepodléhají. Místností těchto nesmí býti uží
váno jako obydlí neb ložnice. Městské radě přísluší
právo zakázati prodej mléka v místnostech, které
těmto požadavkům nevyhovují. ad b). Na veřejné
ulici z vozů neb vozíků smí mléko prodáváno býti
jen v dobře uzavřených nádobách. Vozy i voslky
buďtež označeny řádnou tabulkou se jménem a oby
dlím majitelovým. Odměřování a přelévání mléka na
ulici neb v průjezdech domů přísně se zapovídá. $3.
Mléko smí se vystavovati pouze v nádobách ze silného
pocínovaného plechu aneb ze skla a porcelánu; uza
vírání nádob děj se výhradně pevněpřiléhajícím po
klopem z pocínovaného plechu. Nádobcinkových, hlíně
ných a dřevěných nesmí býti užíváno ani k přechovávání,
ani ku dopravě, ani ku měření mléka. Ucpávati nádoby
zástěrami, plenami, šátky, hadry neb slamou se za
kazuje. Veškeré nádoby sloužící k dopravě mléka,
vyjmouc nádoby skleněné, buďtež opatřeny tak širo
kým otvorem, aby pohodlně rukou mohly býti čištěny,
což s nejpřísnější svědomitostí díti se musí. Po vy

"čištění baďtež nádoby propláknuty vařící vodou.
Nádoby k měření mléka určené nechť jsou opatřeny
uchem, aby namáčení prstů do mléka bylo vyloučeno.
Používání vařeček k míchání mléka se zakazaje. Na
nádobách musí býti zřetelným písmem označeno, jaký
drah mléka obsahují; nápis budiž tak upraven, aby
nebylo možno jej libovolně odstraniti. $ 4. V obcho
dech mlékem smí se prodávati jedině Čisté kravské
mléko a sice: a) nesbírané čili plné t: j. mléko, jemuž
nebyloničehosebráno,ani přimísenoa které obsahuje
nejméně 2'7 procent tuku a má specifickou váhu 1*029
při 169 C.; b) sbírané mléko t. j. mléko, které sbírá
ním bylo částečně tuku zbaveno, aneb které smíchá
ním mléka plného s mlékem abíraným povatalo;
mléko takové mnsí míti nejméně 1-8 procent taku a
specifickou váhu 1'080 při 15%C, Vedle toho je do
voleno prodávati smetanu a neporušené podmáslí; i
pro tento prodej platí ustanovení v dřívějších SS
uvedená. Fokud se týče mléka specielně pro výživu
kojenců vyráběného, dovoluje se jeho prodej v městě
s podmínkou, že výrobce jeho podrobíse občasnému
dohledu měst. zdravotních úředníků v mlékárně i ve
„atájích. (Pokrač.)

Volby de komise pro všeobecnou
daň výdělkoveu III. a IV. třídy ukládacího
okresu Hradec Králové. I. Volby volitelů, kteří po
„zději voliti budoa členy a náhradníky komise, konati
se badou voliči IV. tř. v Hořicích v městské radnici
dne 30. července t. r. od 10 hod. do 1 bod. odpol.,

V Nechanicích rolí voliči IV, tř. v městské radnici
dne 30. července od $—12 bod., voliči III. tř. 81.
července od 11—12. V Hradci Králové volí voličí
IV. tř. v budově c, k. berního referátu (staré Radol
finum) dne 37. července od 9—132hod., voliči III. tř.
28. červenceod 11—12hod. — II. Volbyčlenůa jich
nábradníků konají se v Hradci Král. v budově c. k.
ber. referátu proII[. tř. dne 8. srpna od 11—12 hod.
dop. a pro IV. tř. dne 7. srpna od 10—12 hod. dop.
Za volebního komisaře ustanovuje ae pro III. a IV, tř.
ber. okresu bořického, pak pro III. tř. berního okreuu
královéhradeckého c k. finanč. koncestní prakt. p.
Vilém Steinmann. Za volebního komisaře pro III a
IV. tř. ber. okresu nechanického a IV. tř. ber. okresu
královébradeckého c. k. berní oficiál p. Bedřich Brand
mayer. Lístky hlasovací, opatřené příslušnou legitimací,
odevzdány buďtež v den volby v místě volebním
osobně příslošnému volebnímu komisaři aneb včas
zaslány poštou (franko) do volebního místa na adresu
příslušného volebního komisaře. Hlasovací lístek budiž
podepsán.

Dary. Pp. konkorrenti darovali na Borromeum
58 K, na Adalbertinam 26-80 K, na Rudolfinum 2 K.
„Zeplať Pán Bůb!“

Sjezd českých včelařů východ. Čech,
spojený s kursem včelařským, pořádán jest epolečně

rvním česk, spolkem pro zvelebení včelařství, za
radnictví a chovu drobného hospodářského zvířectva

v Chrudimi a komitétem Východočeské výstavy za
protektorátu sl. městské rady v Pardubicích v Mě
šťanské Bouedě. Sjezd tento zabájen bude P. Jos. Ke
brlem, kanovníkem a pfedeedou zemského ústředního
včelařského spolku v Praze v pondělí dne 17. srpna
t. r. o 2. hod. odpol. Pořad: 1. Význam a důležitost
včelařství pro každého vůbec a hospodáře i zahradníka
zvlášt. (Referoje Al. Thuma). 2. Obraz včelařatví
v okresu pardubickém. (Vylíčí K. Horák). 3. Čím
možno zvýšiti výnos medu a jebo odbyt. (Al. Thuma).
4. Volné návrhy.

Východočeská výstava v Pardabi
cích 1903! — bude oficielně zahájena již dne
26. t. m. v sobotu, ježto na 26, t. m. položeny jsou
velké slavnosti pernštýnské, Po celou dobu trvání bude
vydávaná zvláštní brožurka, obsabající úplný program
všech dočasných výstavek, přednášek odborných,
sjezdů atd., jež se bude prodávati po 20 bal. Mimo
to vydány budou plakáty s programem vždy na celý
týden a též pro jednotlivédny. Kdo by si přál tisko
pisy tyto, dopiš na výstavní kancelář. Velkolepý hi
storický průvod, „Slavnosti při pasování na rytíře
synů Vilémaz Pernšteina“, uspořádán bude již dne
26. července t. r.

Výstava českého severovýchodu
v Hořicích. Den českých stenografů na výstavě
čes. severovýchodu v Hořicích určen jest na úterý
dne 11. arpna, v kterýž čas konati se bude též sjezd
učitelstva. Bližší sdělení pp. stenografům podá pan
JUDr Rudolf v Hradci Král. — Obchodní dráha po
volila žákům a dohlédajícím pp. učitelům při hro
madných návštěvách výstavy 50 proc. slevy jízdného.
Pro rodiče výhoda ta neplatí. Řiditelství školy vy
staví legitimaci, vo které nvede počet žáků a učitelů
a 24 hodin napřed oznámí vše vo stanici, z které se
vyjede, kdež 'egitimaci přednostovi stanice odevzdá.
Také severozápadní dráha povoluje stejnou slevu.
Která škola se dosud nepřihláuila, nechť tak laskavě
co nejdříve učiní.

Obrovský sloup pískovce 12mdlouhý
a přes 300 g těšký z lomů vojických u Hořic ee již do
pravuje na výstava hořickou. Táhne jej 12 párů volů
a 6 párů koňů; do ostroměřského kopce pomáhá ještě
parní lokomobila. Všechny mosty na erární silnici
jsou podepřeny, aby se nezbořily.

Němectví ve slmžbách dráhy. Nosičům
na nádraží českotřebovském představenými nařízeno,
aby se na zavolání české nehlásili, pouze aby tomu
pomocí srou přispěli, kdo je zavolá něm. slovem
„Tráger“. Taková bezohlednost vůči českým cestujícím
přesahuje už míry! Či zapomněli páni, že, když dráha
probíhá po většině českým krajem a když jejich měšce
jsou českými penězi naplňovány, je také slušno a
epravedlivo, aby sečeskémn obecenstvu projevovala
největšíochota?

Úmrtí. Pan František Šafránek, měšťan tá
borský, otec dp. Václ. Šafránka, faráře v Pertolticích,
zesnul klidně dne 18. Července 1908 ve stáří 80 let
v Pertolticích. Pohřeb zesnulého konal se v úterý,
dne 21. července na hřbitově pertoltickém. — Dp.
Karel Kuho, farář v Liberku, zemřel náhle dne 20.
Července t. r. ve 38. roce věku svóho. Pohřeb zesnulého
konal se dnes. R. i. p.

Čtenářsko-hospodářská boseda ve
Střeseticích pořádá v neděli26. červencet. r. 0 2.
hod. odpol. v hostinci p. J. Havlasa hospodářskou
schůzi. Program: 1. Urftání hostí a p. přednášejícího.
8. Přednáška konsulenta p. Karla Procházky: „Mi6
kařetví a zažitkování mléka vůbec (s demonstracemi).
3. Boshovor a společná zábava.

Ze Solnice. Městečko Solnice (r okresu
Rychnov nad Kněžnou), kolébka předkův slavného
Dobrovského a spisovatele Mich. Silor. Patrčky, oslaví
letos 2. srpna kněžské prvotiny dvou novosvěcenců,
pp. Eduarda Švorce a Josefa Čvejna, rodáků to eol
nických. Ke cti města toho budiž doznáno, že, ačkoliv
jest jedním z nejmenších městeček českých, přece
z něho vyšla již velká řada dobrých koěží. Z této
Solnice nevyváží se sice sůl skutečná, nýbrž duchovní.
Bývaly doby, že v Solnici každým rokom jeden idva
kněži elavili avé prvotiny. Proto není divu, že jest
jich tolik po Čechách. Z dosud šijících sluší některé
jmenovati. V čele všech jako vůdce stojí vys. d. p.

nagr. Ant. Suchánek, jeně jako vzorný vicerektor a
nyní rektor semináře v Král. Hradci skoro všecky své
sourodáky vychoval. Jsou to pp. duchovní: Bek,
Bekera, F. Crejn, J. Cvejn, Ditrt, Dostal, Doubravský,
Ehl, Fencl, Jirea, Kalous, F. Košťál, P. J. Košťál,
Kuhn, Mareš, F. Pražák, P. F, Pražák, Selichar, Sla
domel atd. Z některé rodiny jsou aš dva i tři kněží;
tak z rodiny Košťálovy jest jeden, Frant. Košťál,

farářem na Skubrově, bratr pak jeho, J. Košťál, jest
kvardiánem u kapucínů; s rodiny Crejnovy jest jeden
Ferd. Cvejn, kaplanem v Libáni, bratr pak jebo bude
26. července t. r. vysvěcen; bratr otce jejich, Ferd.
Cvejn, byl farářem « Rovni u Pardabic a bratr děda
jejich, Jus. Cvejn, byl farářem v Křešíně u Dolních
Kralovic. — Někteří vynikají i spisovatelskou činností,
jako chvalně známý dp. Alois Dostal, Frant. Jiří
Košťál, Vil. Sladomel a jiní. Pováží-li se, že všickni
jmenovaní z chudých rodin jsou, po celých 8 gymnas.
let v létě v zimě za každé povětrnosti do gymnasia
v Bychnově n. Kn., jednu hodina vzdáleného, pěšky
choditi a sobě kondicemi pomáhati musili a přece
většinou s vyznamenáním atadovali a ač sobě jiný
stav voliti mohli, přece vždy rádi do semináře se
hlásili, pak říci dlužno, že jevu to kněží z povolání,
s lidem sobě svěřeným upřímně cítící a s vrozenou
skromností i dobrotou. Většina z nich jsou křtenci
kanovníka a spisovatele Jos. Ehrenbergra, tehdejšího
děkana solnického, a všickní žáky nynějšího vdp.
děkana Ferd. Blechy, jenž byl všem vždy opřímným
přítelem u rádcem.

Z Uhelné Příbramě. Dne 19. července
byla u nás schůze; přednášel jednatel hosp. spolku p.
Ferd. Vlček, farář v Nové Vsi, o Raifeisence. tní
členové zakládající přihlásili se a usnesli se, aby
valná hromada konána byla co nejdříve. —

Z Chotěbořska. Dne 12. července konal
okresní hosp. spolek schůzi na Slavíkově, kdež před
nášel p. Ferd. Vlček,farář v Nové Vsi, o Raifeisence
a činnosti její v životě hosp. Přiblásilo se tolik
členů, že záložna hned byla zalošena a brzo bude
působit.

Německobrodátí abiturienti z roku
1988 konají sjezd dne 9. srpna v Něm. Brodě
v měšť.besedě odpoledne. Program si sostavějí na místě.
Přihlášky poslány buďtež p. Ferd. Vlčkovi, faráři
v Nové Vai u Chotěboře.

Z Vepřevé u Přibyslavě. Oddesetiroků
nebylo a nás tsk pěkného obilí jako letos a každý
těšil se na hojnou sklizeň. Zvláště žita byla pěkné
nrostlá, což každý s potěšením vítal, neb zůstala od
eněbu jarního zde často zboubně působícího ušetřena.
T6ž leny, tento jediný, v českomor. vysočině obyčejně

dosti hubený pramen příjmů, byly zrovna nádherné.Vše bylo tak krásné,jak si téměř každý pfál a nikdo
netušil, že v zápětí jde hrozná katastrofa. — Daené
vedro dne 19. t. m. hlásilo brzkou bouři, která kolem
osmé hodiny večer dostavila se e tak hrozným krapo
bitím, jakého je málo pamětníků V pěti minutách
byla mnohoslibná úroda zničena. Leny musí býti vy
orány a ostatní travními kosami posečeno. Nastává
brozná bída. Chleba nebude a čím při stále stoupa
jícím vydání a daních platit? I okolní osady stiženy
touže pohromou. Pán Bůh nám pomoz!

Z Kaliště. Letošní den 19. červencebyl pro
celou farní osadu naši nanejvýš nešťastný. Hoed ranní
dusno věštilo, že so něco stane. K 7 hod. večer, ač
před tím bylo pořád jasno, počal vystapovati ua západě
šedý mrak a z dálky bylo slyšeti danění. V malé
chvíli přivalil se mrak blíže a dříve než-li se byl kdo
nadál, sypaly se ne kroupy, ale kusy leda nad celým
okolím a ve 20 minutách byla veškerá polní úroda
zničena úplně. Vichr, který krupobití provázel, nadělal
zase velké škody na stromech a na střechách. Po
krupobití pak trvala silná bouřkaa Jiják až do 12 hod.
Tu noc nikdo meepal a jakmile nastalo ráno, každý
běžel na pole. Tam panoval jen pláč a nářek. Lidé
lomí rakama nad hlavou a chodí jako zbavení smyslů.
A není divu! Zde všickni lidé jsou živi jenom
z úrody polní a ta je úplně zničena, tak že v celém
okolí ani jedno zrno se nesklidí, ba ani ty brambory
nebudou. Hrozná bída po více let bude údělem toho
nešťastného lidu zde. Bůh bodiš s námi a neopouštěj
nás! Kéž by se i šlechetní dobrodincové nad námi
alitovali |

Valná hromada sdružení katolic.
spolků dlecése královéhradecké konalase
v neděli dne 12. t. m. v Hradci Král. v Adalbertinu
u příležitosti nastolení J. B. M. nejdp. dr. Josefa
Doubravy. Prostorný sál nemobl ani všechny účast
níky pojmonti. Předseda diecésního sdružení vdp. dr.
Fr. Reyl zahájil před 3. hod. odp. valnou hromadu.
Vdp. předseda v krátkém přehledu o dosavadní čin
nosti za minulý rok dovodil, že katolický ruch přes
různé překážky přece se jen utěšeně rozvíjí. Dp. Fr.
Jakl, jednatel diecésního edružení, v přehledu svém
o činnosti spolkové vytkl mnohé povinnosti a úkoly,
jichž třeba ei hleděti. Na to podány zprávy z jednot
livých volebních okresů V. kurie. Dle všech těchto
zpráv jeví se pokrok sice všude, ale není všudy do
statek pracovníků. V debatě potom nastalé vysloveno
mnobo povzbazajícího v příčině dalšího postupu.
Vzhledem na pokročilost doby odpadla přednáška
vdp. Dr. Reyla o úkolech katolických spolků. Nad
šecě pak vyzněla přednáška redaktora p. Myslivce
o stavovské organisaci. Po této řeči promluvili ještě
pp. Šabata, Urban, Bibus a dp. Novotný. Volby ne
přinesly mnoho změn. Kolem 7. bod. večer byla valná
bromada předvedou vdp. Dr. Reylem ukončena. Nad
Šení a spokojenost nad zdarem achůze provázely roz
cházející se účastníky. Další činnosti Zdař Bůh!

Různé zprávy.
Čtěte ve dnech Husových Sa

hulovubrožuru „FIusité jindy a
nyní“, kterou nazvaly „Kat.Listy“
zlatou knížkou. Stran fi2. — Cena
24 haléřů.

Katolický ujezd čeoskeslovanský
v Brmě pro úmrtí sv. Otce Lva XIII.
odkládá se ma dny 80., 31. arpna a
1. září 1908.



J. Ex. mjůp dr. Fr. Sal Baner,
biskup brněnský, dne 19. t. m. slavil 40leté jubileum
kněšské. Horlivému volepastýři přejeme na P. Bohu
ještě mnohá léte.

Promile členská. Výbor politickéhodraš
stva tiskovéhopod ochranou sv. Jana Nepom.v Hradci
Králové usnesl se rozdati letos členům drušetva
Mimrovy výborné „Obrázky ze smíšené orady“. Spisek
má knibkapeckou cenu 2 K, proto jest to dosti slušný
dárek členstva věnovaný. Aby ve ušetřilo poštovného,
mohli by si pp. členové podíl evůj osobně vysvédnouti
příležitostně v administraci „Obnovy“. aneb při
objednávkách jiných oň požádati. Nevysrédnuté podíly
budou později poštou zaslány.

Strašlivá živelní pohroma. | Hrozné
kropobití a průtrž mračen s vichřicí poetiblo v ne
děli dne 19. t. m. téměř čtvrtinu Čech. Pohroma ze
sáhla jižní Čechy a Českomoravskou vysočina. Zvlášť
postiženo jestPlseoko, Táborsko, Chotěbořsko a Ně
imeokobrodsko. Padaly mepouze kroupy, ale kusy ledu.
Maohoslibná úroda úplně sničens. jící vichřice
dokonala na stromoví dílo skásy. —
prašeká postavilase v Čelo akce na podporu stitených
touto pohromou.

kratů „Avanti“ překvapil svět sensační správou, že
zanechá papež svému synovci 16až 20 milionů franků,
Pařížský „Tempa“ tato zprávu uvádí na pravou míru.
Praví: Papeš zdědil po rodičích roční důchod z oli
vového sadu u Msenzy, kdyš byl biskupem. Důchod
ten obnáší jen 3000 franků (asi 2800 korao),
dal-li papeš od roka 1878, kdy nastoupil své rodinné
dědictví, příjmy z těchto olivových sadů, může usíti
dnes na kapitále, úrocích s úrocích z úroků si
100,000 franků okolo 90.000 kor.) Vedle toho obdršel
papež od wvých ctitelů osobně na darech t. j. prate
nech, náhrdelních křížích atd. rovněž avi 100.000franků.
Jiného jmění nemá a nezauechá. Papežský majetek
t. j. jmění vatikánské není sonkromým majetkem
papežovým, ale státním pokladem, z něhož příbuzenstvo

neobdrží ani baléře. Ostatně papslský státní pokladpo smrti státního tajemníka Antonelliho silně ae
ztenčil, neboť byl špatně uložen. Teprve v jubilejním
roce finance Vatikánu poněkud se zvedly hojnými
dary, které „papeži“ byly věnovány — dvacet milionů
franků však vatikánské t. j. státní jmění ani stěmito
dary neobnáší.

Počet šidů ma celém světě udávádr.
Arth. Rappin takto: v Evropě 8,649.000, v Americe
1 milion, v Africe 400 009, v Asii 2100000, v Australii
15.000, celkem 10,274.-00 doší. Z ovropských států
hostí nejvíce sidů Rusko | Žije tu celkem 5,189.000
židů. Pak následuje Rakousko-Uhersko, kde počet šidů
obnáší 3,076.000 daší. V Německa žije 587 000 šidů.
Nejméně židů jest ve Španělsku a Portagalsku, pouze
2500 duší. V Americe jest většina židů (900.000) sou
utředěna ve Spojených státech. Polovina všech židů
afrických žije v Marokku. Pokod jde o Asii, žije ve
vlast: židů. Palestýně, celkem 75.000 židů. — Evropa
jest tedy jejich novou zaslíbenou zemí. Touší ještě
potom, aby jednání jejich nikdo nekritisoval; pakže
by se jim teprve znamenitě dařilo. Proto hned tolik
nářku a křiku, ólápne li jim někdo na kaří oko. Kde
mohou, snaší ee pak, aby kritik jejich života neprávem
a nemilosrdně byl udolán.

Kam kdo má cestovati. | Zamilovaní
do Libákovic, nábožní do Bohova, Modlenic, anebo do
některého z četných Kostelců, sntialkobolisté do
Vodňan, holoblsví do Vlásenic, velební páni do Bi
skapic, do Kněžavat nebo do Kněžic; řezníci buď do
Střevelny, Masákovy Ltoty, Masojed nebo do Sádlia;
ti, kdo se „přecuenli“, nechť jedou do Kocourova;
horkokrevní do Ledče, Ledkova nebo Lednice, straš
pytlové do Babákova nebo do Babic; cyklisté nechť
se vyhýbají Kololéčí; kdo mají jemnou kůži, nechť
nejezdí do Komárova; inženýři nechť jedou buď do
Dloubého Mostu nebo Kameuného Mostu nebo i také
do Kněžmostu; chudí do Stříbra; bosí do Bačkor (u
Cáslavě); hladoví do Baštína; ti kdo nemají přístřeší
do Baráku nebo do Boudy; myslivci baď do Bažant
pice, do Jelenic nebo do Zaječova; černoši do Bělé;
zloději do Berouna; špinaví do Čisté a čistí do Bláta;
herci a operní zp-váci do Chválenic; Rothechild do
Chudenic; silní do Slabce; klepny do Pekelského
dvora; žurnalisti do Noviny nebo do Lžovic; diva
delní referenti do Trlanova; zló ženy do Svárova;
nafoukanci do Českých Trab; tebýně do Trucbaby:
žebráci do Nuzerova; mleálkové do Medenic nebo do
Medo Oajezda; advokáti do Drbalovra nebo do Dříče;
antisemité do Židovic: důstojníci do Panenskéhu
Týnce; stavitelé do Nezdir a všicci, kdo s českou
zemí špatně smýšlejí, do Prčic nebo do Prašivé Lhoty.

Jak bydlí papež. (15) Kdybyzámožnost
měla se měřiti velikostí příbytku, byl by ovšem papež
tím nejbohatším mez: bobáči, ponávadž je Vatikán
bez odpora největší snad budovou avěta; avšak jen
jistá část slouží av. Otci sa obydlí, t. zv. „apparta
mento pontificio“, jež ne nachází « 2. poschodí paláce
proti dvora Damasova. Papež vám má okna obrácena
na Petrské náměstí a vidí na cslý Říma na celon
Kampaň až k Apeninam Ostatní místnosti slouál kni
hovnám, obrazárnám a kancelářím, jakož i nejbližšímu
úřednictvu a služebnictva K obydlí papežovu jde se
ze dvora Damavova po t, zv. žlutých echodech, proto
tak zvaných, že celé sechodiňtěje ze žlutá natřeného
mramoru. Hned u vchodu stojí papežátí četníci na
stráži, kdežto uvnitř koná službu Švýcarská garda.
Četa četníků je poslední zbytek papežského vojeka;
Švýcaři nepatřili nikdy k vojsku, nýbrž podléhali
přímo vrchnímu spravci Vatikánu, jenž slovo major
domus, Vystonpí-li cizinec, na nějš Vatikán učiní
nikoli evon velikolepostí, ale starobylostí a bistorickými
památkami nešapomenatelný dojem, do prvaího po
schodí, vidí před sebou velký portál, jenž vede do
místnustí, které obýval kardinál Ledochovski a ješ
jsou dnes prázdny, kdešt) v drabém poschodí
vedog sklenjné dcéře nejprve do t. zv. sálu Klementova,
skvostné freskami vypravenéhu od Klimenta VIII ve
sloku pozdější italuké ronaissance, Zde koná dnem i
nocí slašba uedi drýcarských gardistů; údtad se
přijde do válu „anti cemera bassa“, kde ve zdržují

slašbu konající komorníci „parafrenieri“ a kde čské
průvod vysokých owobností, jež se právě k aadienci

přihlásily. Tito komorníci jsou celí červení —francouzskýabátec, spodky, pončochy, vše s červeného brokátu.
Oni nosí papeše v nosítkách, po případě v přennsném
trůně „sedia gestatoria“, doprorásejí cisí osobnosti
do sálu gobelinorého. Před r. 1870, kdy papež vyjížděl,
stávali na stapíokách kočáru. Ze sálu komorníků
přijde se do sálu gardistů, kde konají službu palácoví
gardisté u malých dveří, jimif jde se do sá'u trůnního
a k pokojůmJeho Svatosti. Tato garda sostává
s římských měšťanských mladých mudů, kteří nejeou

pasení nýbrž považují svou službu sa věc čestnou.komorníků spojen je s gobelinovým. kde se
k audienci čeká. Stěny tohoto sálu jsou pokryty bo
hatými červenými koberci; sde konají slušbu 'nobl:
gardisti, synové římské šlechty, mající všickoi hodnost
důstojnickou. Je jich tam v době audience osm, jinak
dnem i nocí dva, ale v jiné části paláce. Z tohoto
sálu vedou malé dváře do soukromé kaple papešovy,
jejíž dváže 00 oborrou, má-li ov.obeczněl sr. a Sřeje-li
ni někdo táto mši ev. obcovati. Je to malý prostor
s 3 temnými okny, mezi nimiž je oltář, klekátko a
šidte. Po své měi ev. obcaje av. Ótec ještě jedné měi
6., avšak jep v neděli a ve evátek, ve všední dny
slouší ve ové Jošníci. Jde-li ve přímo ze sálu nobi
gardy, přijdese do sálu trůnního, mejetkvostnějšího
se všech. Trůn s nebesy je proti oknům na podia a
akvostný koberec, dar španělských dam k biskapskému
jebileu, pokrývá celon podlahu. Zde jsou slavné hro
madné sudience, kdežto méně slavné odbývají so

nost pro nejbližší okolí papežovo v době audiencí,
jako jsou tajní komoří, jeden duchovní a pak vrcbní
omorník Piolentra, jenž wpolu « dachorním tajným

komořím uvádí osobnosti cizí k av, Otci, jebož vou
kromé obydlí ta přijímacím sálem počína, přístupné
ovšem i z drubé strany z pokojů světských komorniků
V přijímacím sále mluví papež « jednotlivými osob
nostipi, jež audienci obdržely. Za ním je papežova
pracovna, velký stůl psací s kracifixem a několika
židlemi, kde se obyčejně radí papež a kardinály, kteří
na stole své doklady amístojí. Za pracovnou je nejvýš
jednoduchá ložnice, vedle níž je zmíněný již olrařík
k slonšení mše sv. Konečně je soukromá knihovna
papežova, v ní přijímá ee sv. kollegium kardinálů,
přichází-li za slavoostof příčinou, ka př. gratulovat.

době z nařízení Laponiho i kardinálové se přijímali,
aby místnosti soukromé zůstaly vzdadnými. Tak tedy
bydlel av. Otec a to již 26 let, na pohled ukvostně,
avšak přece jako vznešený vězeň. Jenkdyžbylo horko,
vyjel si do vatikánského parku, kde na výšině stojí
osamělé kasino, obyčejný cíl vatikánského výletníku,
Pfes 310 místností čítá Vatikán a ze všech těch vy
bral si nejvyšší pastýř křesťanstva dvě nejmenší —
pracovnu a ložnici— ježjeho osobé úplně stačily. Váe
ostatní sloučí jeho okolí — representaci.

Užitečnost mrkve. Mezi pokrmyv do
mácnostech zaujímá mrkev pro svou lahodnou chuť
přední místo. Má-li se ocitnouti na jídelním lístku,
ochotně ji zelenářka doda hospodyni za nějaký groš.
Že ale na tom groši Ipí často hodně potu, při uladké
chuti mrkve mnobý hospodář ani nepomyslí. Nátku
na Švatné časy všude hojné, detřiti však a hledat
cestičku k lepším časům, jest leckomus příliš obtížno.
Pěstováním mrkve by si rolník hned zvýšil výnos
hospodářství. Mrkev lze pěstovati nejen v půdách
dobrých, zelinářetví vůbec uvědčících, ale zvláště na
půdách lehčích. Kdežto brambory dají na lehčí pů'l“
v nejpříznivějším létě po hektaru průměrné 120 metr.
centů, sklidí se tmrkve 40:—600 merr. centů. Výuo+
tento jest zvláště i proto pozorahodný, že mrkev jest
výtečnou pící pro dobytek, předorším pro kuně; píce
zrnitá může se tu obmeziti na nejmenší míru, třeba
ale zvýšiti dávku sena. Na př. při denním obroku
18 kg. mrkve dostačí 2'/, kg ovsa, řezanky 1 kg,
sena pak !ž kg. Koním ue při takovém krmení zna
menité daří. A u hříbat není lepšího krmiva vad
mrkev, jen Že ve nesmí podávati ve velkém množství,
Krávy dávají po mrkvi více a chutnějšího mléke,
Prospěěno tu všsk mrkev dříve upařiti. Telatům bodí
se mrkev surová a rozsekaná. Vepřový dobytek požívá
rád wrkev spařenou, s ostatní pící umíšenou Husám,
kachnám také mrkev dobře proupívá. Mrkev veje ve
na jaře do půdy náležitě připravené a pohnojené. Na
1 ha vyseje ve nejvíce 4 kg semene u pískem neb
otrabumi umíšeného; nejlépo seti du řádků usi 48 cm
vzdálených a sice mělko, aby semeno bylo jen po
kryto a pak se přiválí. Okopávati třeba avi dvakrát.
Po okopání se rostlinky jednotí na vzdálenost asi
20 cm, načež veokopají neb oborají. Výhodné jest též
seti mrkev s mákem; při jeduocení třeba dbáti, aby
mrkev a mák byly od sebe stejnoměrně vzdáleny. Pro
dobytek doporučuje ve zvláště obrovská mrkev geleno
krká. V nynější době, kdy pěstování cukrovky pře
stává se vypláceti a kdy ceny obilní jsou tak nízké,
proupěáno bude, když si naší rolníci povšimnou pěsto
vání mrkve, která jim znamenitě poslouží ku zvýšení
výnosu z dobytkářství, hlavního to pramene hospo
dářských příjmů

Dobrou hlínu zahradní k účelůmkvě.
tináťským pořídíme si, když na místě polostinném
kromě popela všechny odpadky z kuchyně, ze dvora
i zabrady, pak plevel s polí a luk, nať zemákovou,
hloubí zelné, lapení dáváme na hromadu « vápnem
rospaduatým, trusem drůbešním, pískem. Hromadu
poléváme močem, hnojůvkou. Po 4—6 nedělích se
bromada přehodí a stále ve vlhkém stava drží a pi
kašdém překopání pevně ušlspe. Na zimu hromadu
rozhodíme a s jara sítem přesejeme a na výsluní
uložíme x další potřebě. Získáme tak výtečnou blínu
du květináčů. Drnovku si opatříme, když podobně
spracujeme drn — trávník. Listovka se uchystá, kdyš
lapení a odpadky dřeva vrutvíme = pískemdo. výše
asi půl metra nejlépe do kostky a pak deskami při
kryjeme, aby svrcho dóšt nepronibal a hromada zůstala
enohů. Také nesmí ve hromada zabřát a kvasit, nýbrá
listí pozvolna masí zpráchnivšt. Za rok je hlína zralá
a k účelům květinářekým upotřebitelná, Řízky a
jemué květiny ze semene v liutorce se znamenitě
přetují.

| Rrajinstá en v Třebíčiod9.—30 srpna 1 + Veškeré přípravné práce
výstavní jsou ukončeny. Malebně umístěné pavilony

výstavní — průmyslový i zemědělský — vybovojíplně svému účelu. Ostatof výstavní objekty, jako
místnosti polokryténestačily a proto nutno v poslední
chvíli doplniti je novými stavbami C-Jkem stojí dnes

na výstavišti 16 badov noboýčh k nímš přidruží seještě 12 soukromých pavilonů, které se počínají jiš
hotové dovášeti. Přihlášek došlo tolik, še na poslední
chvíli došlé nebude us vzat zřetel, Osvětlení na vý
stavišti jest elektrické, jakož i mostylenové. Pohon
strojů díti se bade elektfinog. O zábavné atrakce jest

(Zasláno)
Katolické par tubické spolky vúčastní se dne 3.

ocpaa b. r. manifeetačního vodu vásspolkového
výstavou pardnbickou Čenové eoneedních bratrských
spolků te svou, ab) dle možnosti v týš den ku ná
větěvů výstavy do Pardubic se dostavili a průvodu
tohoto společně s katolickými spolky místními ce
súčastníli. Účastenství hlaste přímo u pardnbiské ka
telické jednoty. :

Za ústřední vvaz katolických jedeot v Hradci Král.

Dr. Fr. Reyl,
předseda.

Listárna rodakce.
Odbočka v Sušici. Zapravenodo 16. listo

padu t. r.
Některé zprávy pru nedostatek místa odloženy

do čísla příštího.

Výkazdarů na Adalbertinum:
Z vikariátu broumovského darovali :

27-— K p. č. kanovník Schmied ve Zdoňově
- (17 Kdle ind.) . -2 2.2... di— K

26-— K p. dekan P. Krinke v Broamově . 2b— K
23-— K p. far. Franc ve Starkové (17 Kdleind.)2.222, ZEK
6-— K p. fer. Ledr v Teplicích (3 K dle

md.)22 SDK
6-— K p. far. Grob dřívev Č. Verniřovicích| 5-- K
+— K p P. Christoph v Ruppersdorfu “+— K
2— K p. Dr. Šetina, kaplan r Teplicích,

p. P. Riedl v Márzdurfa, p. P. Rudulf
v Broumově, p. děkan Syřiště v Adra
bacha 0 K

Coikem - 97-- K
posláno však 98 — K

Z vikariáta hostinského posláno . 68 — K
(ale neudáno od koho)

dle indalta. << 24 w— K
unendáno rovněž od kuho.)

p- far. Kolář ve Vičicích (dle ind.) ce K
Celkem 138'— A

Z ukariátu trutnovského darovali:

17— K p. vikář Kutecber v Marešové. i7— K
16:60 K p. exp. Krejčí v Sooru © -0.1560 K
8-— K p. far. Schneider ve Star. Bukách,

p- farář Ringl v Kokytníku (dle iod., 16 — K
4— K p prof. Buttuer v Vrutnové . s— K
2— K p. £sr. Kreek v Malé Oupě. z— K
V— K p. far. Tbim ve Starém Másté a

Prutovva, p. kaplan Norák tamtéž,
p. far. Stejskal v Markoadovicích,
p. kapiau Klement v Zaclíř, p. far.
Gotteteia vo Velké Oupé. 5— K

Celzem ovov A

Z vikariátu pardubského darovali (k dříve vykázaným):

20— K p. far. Kašpar v Rosicích... . 20— K
10-26 K p. far Karasek v Bejšíí (dle ind.) 10:26 k
V0-— n p. far. Zajičsk v Holicích, p. vik.

vekretát Starý v Rovni, p. děkan
Uibrich v Pardubicích, p. vikář
Čermák v Ostřetíně, p. far. Kušpar
v Bohdánči, p. kaplan Tajovský
v Pardubicích . - - - < * *

9- K p. děkan Kudrna v Belé (4 K dle
ind.), p. far. Kašpar ve Dřitči ©

5-— K p. far. Hura v Dašicích, p. kaplan
Palvašv Pardabicích. p. far. Klíma
na Chrojně -< 2 4

4— K p.kapl. Jirásko v Rovai, p. katech.
Langkrammer v Pardabicích, p.
děkan Pišl v Opatovicích, p. děkau
Sedlatýve Ždánicích . ...

$©— K p. P. Hruška, duch. uprávce v Par
dabicích 0 K

6u— K

18— K

18— K

16— K

Celkem 141-260 K

Z vikariáto německobrodského (k dřívo vykázaným)

11'—K p.vik.sekretářJazlvLibici(dleind.) 11—K
6— K p. far. Koten v Čachotíně . 6— K

4 — Kp dikan Vančara v Ném. Brodě, p.
sekr. Jazl v Libici, p. č. kanovník
Novotný v Dolní Krapé . . . . !8— K

8— K p. kaplan Bruckner v Libici $— K
Čelkem86—K

Z vikariátu kosteleckého (k dříve ykázaným):

8-— K p. far. Bezdíček v Sopotnici 8— K
4 — K p. kaplan Novotný v Kostelci . “«— K
2-— K p. kaplan Dufek dfíve v Jelení $— K

Celkem 16— K

Z vikariáta kutnoborského indalta ve prospěch
Adalbertina použili:

34*— K p. Mon-g. Vorlíček v Katné Hoře 34 — K



Vašák«Bykání. -o
18-— K p. děkan Dvořák v Nebovidech
9— K p far. Novák v Křesstících . . 
8-— K p. far. Hovorka na Katka . .
8-20 K p. P. Kočáraík v Kutné Hoře (dar) | 320 KCelkem10-30K

: Přímo zasláno:

16— K p keplsn Brýdl v Cerekvici . Je — K
10-— K p. děkan Seidl v Černilově . . . 10— K
8— K p. děkan Kouba v Seaticích. . . 5— K
$— K p kaplan Jírka v Třebechovicích .— 3— K

Cellem 36— K
06— K

188— K
59-80 K

14126 K
s5— K
w— K

100.— K
se — K

dřívějších 591218 K

(Pokračování. Úbruem 66x9'02 A

V PRAZE »OBNOVU«
lese dostati v knihkupectví p Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a vprodeji novin p. M Vlčkana

Příkopech.

Konkurs.
Okresní výber v Hradci Králové

zadá offortním řízenímnásledující práce
na přistavbu Okresního domu v Hradci
Králové:

a) práci nádennickou
b) —„ zednickou
c) —„ kamenickou
d) —„ tesatskou
e) —„ pokrývačskou
f) —„ klempiřskou
€) 8 dodání travers.

Oferty kolkem 1 korunovým opatřené, vlastno
račně podepsané, buďtež podepsanému výboru
okresnímu podány do dne 9. srpna (včetně) t. r.
do 12. hod. pólední.

V plány, rozpočty a podmínky stavební na
blédnouti lze v úřadovoč okresní v hodinách
úředních.

Z okres. výboru v Hradci Král.,
dne 23. července 1903.

Okresní starosta:
H. Srdínke.

Založeno roku 1910.
=- ur==2++

Nejstarší katolický Český velkozávod

©. k. dvorní dedavatoletví

v Jabloném n. Orl. č. 96.

Dílna ku vyšívání a hotovení mešních roueh,počínaje od 3+ K,pilwvlálů, dalmatik, korouhví,

praporů, cirkovaite prádle atd., pak dle pařížskýchi tuzemských vzorů spracovanékalichy, ciboře,

monstrance, vy oltářní Inmpy atá. podzárukou trw
lobožní isvemtuře výhodného nrJelikož sboží

kupu = doby W novotin v cenách

značně sníženobytů,Z oroetí re nsvědomitěa rychléobsluze.

o Poolnosti Závodu svědčí mnohe tisic„— V
odporučení „ené obrázkové cenaíky =
Adrosování vědy doslovné se vyprošuje.

Zánovnínábytek
ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěsta, jest buď
v celku neb jednotlivě velámi levmě na prodej.
Nábytek necbází ve v rodovém domě čís, 353. proti
důstojnickému parku. | Bližší sdělí domovník tamtéž,

Pro holohlarosti
je nejlepši uměle zhotovená vlásenka,aké vyrábí na vlasovém týlu vlásenkář
Rarel Marvan v Hradoi Králové,

Be. Svmtojenském náměstí „u zelemého stromu“.

Na výstavách v Praze a ve Vyškověvyznamenaná

: KOSA

Dobrý Hospodář
je nejlepší kosou v Rakousku. Za

kašd kuese ručí, a přijmese
výměnou zpět. Na každých ode
braných 10 kusů 1 kosu zdarma.
Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délka cm.

65 70 756 60 85 © 95 10 1% 110
Pološiroké

sk 2-122-162-20226 2322-40 2022 68 2803—iroké
E 2262-34 2-42253 2-642-762-863— 3-16332

Obšírné cenníky a popisy sastilá sdarma a franho
České sasílatelstvá hospodářských. potřeb

„Dobrý Hospodář“
v Hranicích (Morava).

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla sys
(protokolovaná:nd)

v Jablonném nad Orltef (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticich)

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

ne-na požádání franko zašlou.
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La hospodyní
na faru hledá místo3lletá dívka bezúbonná, která
může se dobrým vysvědčením vykázati. Umí vařiti
a rozomí bospodářství. Nastoupiti může dle libosti.
Nebledí tak na plat jako na vlídné zacházení Lask.
nabídky pod znač. „H. D. 31“ poste rest. Pardubice.

= Půjčky!£
Chvotté známý „Úvóral Ústav“ poskytuje

vyěšé půjšly c. k.státídy,zemokým,magistrát,

pr -fossorÓm a včitohéas atd.
Pani důstojníci, sotnilem počínejíe, obdrží

rovněž půjčky.
Pojčky aplatny jsou na libovolný počet roků.
Podepsaný podá ochetně buď písemně neb

ústaě vysvětlivky, bez všeliké náhrady.

A. Vlasák,
Hradec Králové, Pospíšilova tř. č. 870.

Výhradně
| zastlatelskýzávod|
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě lněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy Iněné i bavlnéné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
Iněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, nbrusy, kávové příbory, gar
nitory, račníky, šátky kapesní, utěrky, dále sir
tynky, sifony, ozfordy a vůbec všechno zboží do

řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí
se franko na dobírku.

Za sboší ručímjak co do barvy tak 1do stálosti.

gM* Vzorky zdarma a franko.=

ČENĚK LOFYF,
Opečno na st. dr. č. 110.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější rabo
dílnédo,iněnélo,vlněného,hevluěsákoa damaěk.
zboží u ryze českého, křesťamekého,svépomocsélho
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

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

Vzorky a ocenníh zasílají se obratem pošty
zdarma afraneo. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Obchodně vsĎělaná
v 8 dvouletou praksí kancelářskou

slečna prosí smačnéo místobuď do
obchodu nebo do advok. kumce

láře. Táš prokásatií se můše vysvědčeními I. řádu,
tě , — Přijelabytéž místoco vy
chovatelka nebospolečnice. Umíbesvadné
všechny ruční práce a jest literné vsdělaná. Cténé
nabídky račte říditi na administrací t. l. pod
snačkou „Spokojenost“. — Nastoupiti můše kdy
kolie. — Venkov vílán.

Krásný byt
hodící se pro pensistu, skládající se ze
dvou pokojů, kuchyněa spíže, se zahrádkou
jest okamžitě k pronajmutí v Slatiňanech.

Zvláštní vehod. Bližší sdělí se v čis. 40.

Bisk. jeniskýsemi .

„BORROMEUM
v Hradci Králové

pro studující ©.k. gymnasia.
Ústav nabrazuje chovancům domov tím, že

řádným ubytováním, stravováním a pedagogickým
dozorem pečuje se v uěm o zdravi, mravní výchovu
a dobrý prospěch jich ve škole.

Budova bisk „Borromaea“ jest v nejzdra
vější části města na nábřeží Orlice s voloou vy
hlídkou do polí a lak. Hlavní průtelí obráceno
jest k jihozápadu, místnosti její jsou prostorné,
světlé a čisté; rovněž chodby a acbodiště. Kaple,
studovny, jídelna, ložnice a omývárny jsou míst
nosti samostatné, ráno i odpoledne vždy po od
chodu chovanců do škol se Čistí, větrají 8 Vdobě
zimní přiměřené vytápějí Kamna zařízena jsou
va příchod čerstvého vzdachu, v každé místnosti
jsou ventilace pro odchod zkaženého vzduebu.
V ústavě jsou lázně pro chovance, zimní i letní
tělocvična, rozsáblé bříště pro bybné hry, krytá
veránda pro letní stadium a veliká zahrada.

Žádosti o přijetí podány buďtež prostřed
nictvím farníbo úřadu nejdůetojnější 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 se za snížení
ročního poplatku, jenž obnáší za byt, úplné za
opatření, otop i světlo ročních 360 K.

Prospekt ua požádání zašle řiditelství ústavu.Muj
10 minat od Hradce Králové u lesa a vody ve

vile v Malšovicích.

Bližší sdělí p. Jesef Růžička, pekařv Hradci
Králové čís. 12.

Svaté obrázky
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa sviáště výhodných pošmínek

Karel Šimef v Č Budějovicích.
MB“ Vsorty jsou na pořádáník disposici.ji



Jana Leopolda Haye,
biskupa královébradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1788 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelav Řesníček.

(Pokračování).

9. (39.) Onšov. Panství Onšov. Kněží. Ad
ministrator fary David Strnad jest dobrosrdečný,
ve svém úřadě pilný, ve svých mravech bezáhonný
kněz. jejž jeho farníci po zásluze milují a ctí.

Přifařené osady. Onšov, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Martinice, Těškovice, vesnice
3/, hodiny od fary. Chlovy, vesnice '/, hodiny od
fary. Skoranovice, Dunice, Studená, Jiřičky, vesnice

Kommendátní a filiální kostely. Na kopci
nedaleko Onšova jest kaple bez bohoslužeb.

Školy. Škola v Onšově jest následkem spolu
působení výborného úředníka Karla Mockara
v dobrém stavu. Učitel jest jak obratný, tak pilný
muž. V zimě schází se přes 50 dítek a jsou nor
mální methodou s užitkem vyučovány. V letě jest
škola prázdná.

Obyvatelstvo. Onšov 286 katolíků: Martinice,

ranovice, Dunice, Studená, Jiřičky 456 katolíků, 3

katolíků, 3 protestanté.
Poznámky. Také zdejší farní administrator prosí o

přídavek na spolupracovníka; byť i biskup jeho potřebu
nahlížel. tak nenachází předce toho. jako na mnohých
jiných místech. tak nalehavou nutnost.

10. (40.) Košetice, Panství Košetice. Kněží.
Administrator fary Matěj Holub jest od svého vi
káře jako jemný, svými farníky milovaný duchovní
správce veleben; byl vždycky dobrým kazatelem, ale
letos dostal chrapot, pro které mu jeho lid mnohdy
nerozumí. Kdyby tento stav měl býti nezhojitelným,
musilo by býti nutně postaráno, aby mu byl po
mocník v duchovní správě přidán.

Přifařené obce. Košetice, farní ves, kde vždycky
po dvě neděle za sebou bohoslužby se konají.
Buřenice, vesnice */, hodiny od fary. Babice, vesnice
hodinu od farního chrámu.

Kommendátní a filiální kostely. ©Buřemice
mají veřejnou kapli, v níž se každou třetí neděli
a vždycky na druhý svátek střídavě s farním
chrámem řádné bohoslužby konají.

Skoly. Skola v Košeticích takřka nic nezna
mená. Učitel jest nezkušený a školní budova hrozí
sesutím. Navštěvována jest jenom nemnohými a
také těmto málo scházejí potřebné knihy.

Obyvatelstvo. Košetice 553 katolíků; Buřenice
173 katolíků; Babice 104 katolíků. Dohromady
830 katolíků.

11. (41.) Viklantice. Panství Viklantice.
Kněží. Administrator fary František Adámek jest
svým farníkům ve dne v noci sloužiti vždycky
ochotný muž a proto si jejich lásku a důvěru úplně
získal. Nic jiného se mu nevytýká, než-li že častěji
v roce u svých sousedů hledá pohostinství, k čemuž
nanejvýš malý plat zdá se jej mnohdy nutiti.

Přifařené obce. Vilklantice, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Smrďov, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Petrovsko, vesnice '/, hodiny
od fary.

Kommendátní a filiální kostely. Petrovsko má
veřejnou kapli, v níž dvakráte ročně bohoslužby se

odbývají.
Skoly. Škola ve Viklanticích jest velice ne

patrného významu.
Obyvatelstvo. Viklantice 146 katolíků; Smrdov

140 katolíků; Petrovsko 34 katolíků. Dohromady
320 katolíků.

12. (42.) Pravonín. Panství Pravonín. Kněží.
Farář František Kříž jest zbožný, láskyplný u
chovní správce, kterýž i při svém častém bolení
hlavy, jímž trpí, svých farních povinností nikdy
neopomijí. Žijenanejvýš bídně a dle jeho doznání
poskytuje mu jeho obročí sotva dosti denního chleba
k najedení.

"| Přifařené osady. Pravonín, farní ves, kde se
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby konají,
Častrovice, dvůr '/, hodiny od fary; Buková, Tisek,
Karhule, vesnice '/„ hodiny od farního chrámu.
Statenbrunn, dvůr 1'/, hodiny od fary; Hirechen
thal, dvůr, dobré 2 hodiny od farního chrámu

vzdálený.
Školy. Pravonínská škola jest jedna z lepších,

jakož i učitel jest velmi obratný, jenom že jest od
dítek chudých obyvatelů málo navštěvována, poněvadž
nemají ani obuvi, ani šatů, neřkuli potřebných knih.

Obyvatelstvo. Pravoním 315 katolíků; Častro
vice 28 katolíků; Buková, Tisek i Karhule 249
katolíků; Statenbrunn 3% kutolíků; Hirschenthal
13 katolíků. Dohromady 702 katolíci.

13. (43.) Zruč. Panství Zruč. Kněží. Farář
Vojtěch /.andauer jest způsohný, činný, společenský
a vtipný muž, jehož jednání lásku ku platnosti při
vádí. Jeho vikář a jeho farní lid chválí jeho hbitost
a jeho dobrou vůli, pak-li jde o plnění jeho pa
stéřských povinností. Zasluhuje soustrasti ve příčině
stavu svých financí, jichž musí skoro úplně z hospo
dářství dobývati; poněvadž rolnictví nerozumí a
zabývati se ním má málo náklonnosti, proto také
táhne z matky země hubenou žeň a proto upadl
do dluhů, jež mu mnohou starost působí.

Přifařené obce. Zruč, městečko s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Chaběrice, Horka, Budy,
Svihov, Nesměřice, Jiřice, Dubina, Měchovice, vesnice
3, hodiny od fary. Samechov, vesnice hodinu od
farního chrámu vzdálená.

Místní kaplanky. V Horce při tamní kapli

ustanoven, kterýž této a sousedním vesnicím každou
neděli a svátek řádné bohoslužby koná.

Skoly. Od r. 1781, kdy blesk věž a školu
zápalil, zručská škola docela zašla.

Obyvatelstvo. Zruč 345 katolíků; Chaběrice,
Horka, Budy, Švihov, Nesměřice, Jiřice, Dubina,
Měchovice 60% katolíků, 2 protestanté; Samachov
104 katolíků. Dohromady 1054 katolíků, 2 prote
stanté.

14. (44.) Kácov. Panství Kácov. Kněží. Farář

nost a kněžskou vážnost v plné míře. Jenom jest
vinen, že má takřka nepřekonatelnou nechuť vůči
svým protestantským osadníkím; následek to zásad,

Přifařené obce. Kácov, městečko, kde na
všecky neděle a svátky řádné bohoslužby se konají.
Zliv, vesnice '/, hodiny od fary. Holčice, Soušice,
Tichonice, Zderadiny Kácovské, Polipes, vesnice
", hodiny od fary. Čížov, Lhota, Střechov, Koblasko,
Zderadiny Černikovské, Řenďov, Losiny, vesnice
", hodiny od fary. Psáře, Dubovka, vesnice 1%,
hodiny od fary. Petrovice, ves 1'/, hodiny od fary.

Kommendální a filiální kostely. V kapli
polipeské ročně třikráte konají se bohoslužby. Psáře
mají veřejnou kapli, v níž se ročně třikráte řádné
bohoslužby odbývají. V petrovické kapli konají se
řálné bohoslužby ročně dvakráte.

Skoly. Škola v Kácově jest velice prostřední
ústav, kterýž ještě velikého zlepšení potřebuje.

Obyvatelstvo. Kácov 510 katolíků, 3 prote
stanté; Zliv 92 katolíci; Holčice, Soušice, Tichovice,
Zderadiny Kácovské, Pólipes 467 katolíků, 11 prote
stantů; Cížov, Lhota, Střechov, Koblasko, Zdera
diny Černikovské, Řenďov, Losiny 514. katolíků,
17. protestantů; Psáře, Dubovka 212. katolíků,
1 protestant; Petrovice 35 katolíků. Dohromady
1860 katolíků, 32 protestanti.

Poznámky. Jak by této rozsáhlé farnosti. aby vy
učováním a ostatními duchovními potřebami byla dosta
tečně opatřena. mohlo býti pomoženo, obsahuje tabela.

15. (45.) Čestím. Panství Kácov. Kněží.
Administrator fary Josef Hoffmann, jest dobro
srdečný, tichý, pokojný stařík, kterýž veškeré své
povinnosti s veselou myslí odbývá, ku každé práci
jest ochotný, svému lidu s láskou slouží a od něho
láskou jest odměňován. Samojediný obstarává své
1083 v 11 různých místech bydlící duše. Může to
činiti, poněvadž žádná dědinka není přes '/, hodiny
od mateřského chrámu vzdálena, avšak za to má
také jenom 208 zl. příjmů, jež ještě lopotně dohro
mady shledávati musí,

Přifařené obce. Čestín, městečko s farním
chrámem, kde na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Čemtice, Milotice, Kraso
ňovice, vesnice '/, hodiny od tarního chrámu. Čeno
vice, Kněž, Kasamice, Tlučárny, Nespeřice, Staré
Hutě, Morány a Kopaniny, vesnice '/ hodiny
od fary.

Školy. Školní budova v Čestíně jest ovšem

celé učeliště bez užitku. .
Obyvatelstvo. Čestín 305 katolíků; Cenfice,

Milotice, Krasoňovice 168 katolíků; Čenovice, Kněž,
Kasanice, Tlučárny, Nespeřice,Staré Hutě, Morány,
Kopaniny 610 katolíků, 1 protestant. Dohromady
1083 katolíků, 1 protestant.

16. (46.) Soutice. Panství Soutice. Kněží.
Farář a zároveň vikář tohoto obvodu Antonín Tomáš
Veselý jest duchovní správce dle srdce Božího, jehož
vnitřní dary ducha jeho vnější jemné a láskyplné
povaze úplně odpovídají; jest to otevřená hlava, jež
jasně vidí a správně soudí, pravý nábožný kněz,
kteryž slovem i příkladem ctnost káže. Jeho dozorčí
oko jest bdělé a jasně vidoucí; z lásky, aby ve
svém vikariátním okresu tu a tam stávající nedo

| statky svých bratří v úřadě napravil, vyzvídá o nich,
prosí, varuje a v jeho napomínáních nevyskytuje se
nikdy náruživost. nebo hořkost, nebo zášt. On řídí
veškerá svá jednání k rozšíření království božího a
dobrých mravů, oproti všem pověrečném kejklířstvím
má však upřímný odpor. Biskup musí při něm dáti
spravedlivosti průchod, že jest jedním z nejroz
umnějších, nejpoctivějších a nejláskyhodnějších kněží
tohoto čáslavského kraje. Jenom. vytkl mu po
kázání zde obvyklé a posluchače unavující dlouhé
modlitby a pak do kázání samých promíchané, ne
chutné historky.

Jeho kaplan jest doposud nezpracovaná novina,
která, poněvadž má základ dobré povahy, může se
také pod vedením dobrého vikáře státi dobrou.

Přifařené obce. | Soutice, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Cernejš, vesnice /, hodiny
od farního chrámu. /ubějovice, Kalná, Rýsenburk,
vesnice '/, hodiny od farního chrámu. Mařany, Ne
směřice, Kloučov, jednotlivé chalupy 3, hodiny od
farního chrámu vzdálené.

Kommendilní a jiliální kostely. V Dubějovicích
jest kaple, v níž se však nikdy řádné bohoslužby
nekonají.

Skoly. Školu v Souticích není v nejlepším
stavu, budova jest bídná a učitel ještě bídněji za
opatřen.

Obyvatelstvo. Soutice 322 katolíků. | Cernejš
(3 katolíků, Dubějovice, Kalná, Rýsenburk 169
katolíků; Mařany, Nesměřice, Kloučov 35 katolíků.
Dohromady 619 katolíků.

Poznámky. Tento dobrý farář, kterýž svůj vikářský
úřad s láskou a pílí zastává, nad osvíceným vyučováním
a mravy neunavně bdí, nejlepší otcovské srdee oproti nouzi
trpícímu lidstvu a milé mládeží má, nadán jest ve svém
celém okresu nejhubenějším obročím, neboť. příjmy jeho
přestupnjí sotva 40 zl. Také bisknp neslyšel s málem
spokojeného muže na to Žalovati, ale ve svém srdci si
npřímně přál. aby se takovýto kněz v pohodlnějších okol
nostech nacházel, jsa prostším domácích starostí, ano aby
také i více měl. aby pudy svého dobročinného. nezištného
srdce inohl mnohdy upokojiti.

(Pokračování),

Literatura.
J. Otto v Praze. Ottova Laciná knihovna

národní. Serie XXVI, Seš. 24. —26. Vlčí kořist. Román.,
Z ruštiny přeložil V. Unzeitig Seš. po 20 hb.— Nová
země na severu. Výprava kapitána Otty Sverdrapa
k sev. točně. Překládá dr. J. Gath. Seš. 11. za 60 h.
— Básnické spisy J. Vrchlického. Duše-Mimosa. Seš.
2. a 3. po 32 h. — Anglická kuihovna, Řada II.
Kim. Přeložila P. Mondrá, Seš 10. a 14, po 24 h. —
Východní Čechy. Seš. 10. Tereza Nováková vede nás
od hranic Poličska na Paseky, Puston Kamenici,
Rychnov a Krouny, Miřetín, Č. Rybnou, Proseč, Nová
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% JR. Vilímek v Praze. Devatenácté století
slovem i obrazem. Líčí J. Klecanda. Seš. 56. Poesie
XIX století. Sešit za 60 h. — J. Klecandy spiey.
Maloměstský apoštol. Román. Seš. 1.—4. po 25 h.

E. Beaufort v Praze. Přítel Domoviny. Pod
pyramidami. Od D. L. Mordovceva. Seš. 23. a 24.
po 20 hb.

G. Francl v Praze. Jos. Ehbrenbergrasebrané
spisy zábavné. Seš. 71.—76. obsabují: Teta Anežku.
Lhota dvořácká, Lhotou žebračí. Jeskyně u proadů
Svatojanských. Tichý nad silného. Seš. za 32 b.

Družetvo Vlast v Praze. „Vlast“. Časopis
pro poučení a zábavu. Řídí T. Škrdle. Roč. XÍX.

Čís. 10. Obsah: Český čaroděj. Obraz ze XVII. stol.
Napsal F. Čečetka. — Sv. Šimon Stylites. Básně od
V. Korandy. - Na faře — ve škole. Román. Píše A.
Dostál. — Naše Slezsko. Od J. Vyhlídala. — Starý
Egypt v paříž. Louvru. — Dějiny sociál. hnutí v ze
mích koruny české. Píše T. Jiroušek. — Cesty srdce.
Povídka od J. Franca. Věda nebeská. Píše H.
Jiříček, atd. Roč předpl. 10 K. — Vychovatel, s přílohou
katechetskou. Časopis věnovaný zájmům křesť,školství.
Roč. XVIII, čís. 13. Předpl. roč. 6 K.

Družstvo Máj v Praze. „Máj“, belletristický
týdenuík. Redaktor Fr. Horites. Seš 41,—43, Předpi.
roč. 11:60 K. — Divadelní knihovna Máje. Pořádá Dr.
J. Štolba. Čís 6. H. M. Panll: Nový clown. Fraška
o 3 dějstvích. Přeložil K. Muáek. Za 1-20 K.

V. Kotrba v Praze. Rádce duchovní. Časopis
kněžstva českoslovanského, Řídí dr. J Burian a F,
Vaněček. Roč. X, čís. 8. Předpl. roč. 8 K. — České
květy. Rodinná obrázková revue pro zábavu u poučení.
Seš. 10. Pořádá dr. A. Podlaha. Obsah: B. Brodský:
Na sopečné půdě. Román, — Dr. R. Zháněl: Letem
sever. evětem. Dojmy z cest Norvéžskem. — Vlasta
Pittnerová: Zlatokvětá divizna. — X. Dvořák: Inno
centia. Offertorium. Básně. — A. Dostál: V panské
slažbě. — Grossmannová Brodská: Křížovou cestou
života, atd. s mnohými vyobrazeními. Obrázková pří
loba: J. M. dr. Jos. Doubrava.

Průvodce po Hořicích a okolí. Napsal
AI. Černý. Nákladem J. Rursfka na Kr. Vinohradech.
Cena 1 K.

, Zátiší. Illustrovaný časopis, věnovanýzájmům
letních sídel lázeňských a léčebných míst a jich hostí.



Řídí J. Berger. Administrace v Prase, Véci. nám. 63.
Roč. předpl. 3 K.

Růše Dominikánská, Kat. časopisbratratva
růžencového a třetí řehole dominikánské. Řídí P. V
M. Bubeník. Roč. XVII, čís. 3. a 3. Boč. předplatné
2:40 K. Administrace v Praze 234—I.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčníksábavně poučný pro lid. Vychásí redakcí J. Vévody.
Roč. XII., čís. 6. Administrace v Olomouci. Předpi.
roč, 4 K

Kazatelna. Homiletickýčasopie. Pořádá Fr.
Vaněk. Roč. I., čís. 6. Roč. předpl. 6 K 60 h. Nákl.
R. Ruppa + Pelhřimově.

Revne protialkoholická, Vydává0. Kypr.
Redaktor J. Kypr. Stálí spolupracovníci dr. J. Šimas
a dr. F. Ehler. Roč. I., čís. 1. Roč. předpl. 3 K 60h
přijímá administrace v Židenicích u Brna.
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je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednodachý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požára i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaračeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nahraditi novou.

Nesčetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.
Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 46h více.

Vývezní dům praktických movimek

A. Palrná a syn v Jaroměři,
Založeno 1842.

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vil atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory*

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORB>Vzorkovýsklad látek. ij
Čalounické výrobky a dekorace. »$

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.

IFF OIC

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

uče allně w ohni zlacené a stříbřené, začse račí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské MÍ

losti. Starý závod můj může se vykázatí četnými pochvalnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Nejsvě.

tější, patenek atd. co nejvíce.

B3565č568

Koste ní *$
náčiní .A

BF“ vlastní výroby
v hojném výběru má mnaskladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar, Světlé č. p. 205-1
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

Jen zá 00 z. piano

Marie Benešové

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a lotní dobu.
Též velejemné

látky nataláry.
Četná uznání zvlášté z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

v Praze, Celetná ul., č. 12. E.p.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 146 st., Malá Karlova nl. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

9FN

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelemnými rámy, sí

těmi 4 vsazením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatné, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

„"- Nesčetné veřejnái písemnápochvalnáuznání.“jjij
Založeno roku 1836.

————=

„ZHm

AE

na spracování ovoce

JE Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

"1
r. 1886, nejstarší sveho druhu v

— nabízí — i

koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinkué ovocnérumy a punše, liké o
víno, bílé červené,Visa orávkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské.)

pozorujeme avlášť na výtečný a při takové| jakosti velmi levný koňak a
| olivovici, vše v o pálení a vlastní výroby.|

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

I 1891na jb výstavě v Praze: stříbrnou medatlí |i státníadiplomemslatémedaslle,a mnohýmiji
| vými déplomy a právemrašení slaté madodie. |

ÉDÝ

váhy koselu
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Sviéky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domácí.
Fýrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášíní nabídkou na přámí ochotně se poslouší.

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,

Proní český katolický zárod 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, křížea td.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.
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Můj Bože, Lva' s nám vzal,
nám Čtrnáctého dej.
Zášť, která rve a třístí,
ztroskotej !

Fr. Eisler.

Poklony před Vitenberkém a Berlínem,
I.

(3) Již za dnů Lutherových německá „refor
mace“ podporovala místo mravního obrodu jen
úžasný vzrůst mravní schátralosti. Na posled
to řekl zřetelně Luther sám i jeho panoš Me
lanchtbon. Jest to skutečně poučné dost, že tito
mažové sami uznali, že před „reformací“ byly
mravy lidu německého lepší než po „očistné“
práci. Ostatně sám charakterní a učený český
bratr Blahoslav užasl, když r. 1555 ua vlastní
oči viděl důsledky „evangelické“ práce Lu
therovy. Navštíviv Magdeburk a Vitenberk,
napsal: „Summa toho, co jsem v Magdeburka
viděl. jest toto: Lid jest rozpustilý, pijanství
oddaný. tance nad míru milovný, nezbedný.“
O své cestě z Magdeburku do Vitenberka po
znamenal: „Zpozoroval jsem všeobecnou bídu,
přenáramnou drzost a rozpustilost jak na du
chovních tak na lidu.“ A Vitenberk, nedávné
sídlo Lutherovo, byl přece ohniskem německé
„reformace“.

Ale přes vlastní rozháranost, přes to, že
již tehdy v Německu byly celé řady rozštěpe
ných sekt, šířili protestanté němečtí přeborlivě
v Čechách „evangelickou očistu“. Měli ovšem
nejdříve čistiti na vlastuím bomaě a pak teprve

řádati missie do sousedních zemí. Plod vzá
jemného bratříčkování německých „reformá.
torá“ s Čechy byl na konec ten, že poslali
Němci Čechům presentem kalvinského hrabi
vého Bedřicha, který ani slovo česky nero
zuměl; za to měl horlivoa vůli na útraty české
samostatnosti se baviti, přereformovati české
lutherány na kalvíny a plmiti si prázdný mě
Šec penězi na zotročeném a hladovém lidu
českém násilně vydřenými. Při tom vůdcové
české „reformace“ tak sobecky se svářili o
vyšší úřady, že to bylo i povedené německé
dražině velice podivné.

V zájmu německého „evangelia“ byla
česká země ve prospěch německých dobrodruhů
tak zloupena, že náš stát byl aa pokraji zá
huby. Již tyto věci by nám plně dostačily
k poučení, co čekati i v přítomném čase od
lákavého zpěva německých sirén, které své
sobecké rejdy dovedou prohnaně krýti plá
štíkem — evangelia. Ale naši odpůrci Římase

"nechtějí nančiti z dějin ničemu.Každý prostředek,
jehož“ se dá užiti k podvrácení stolce papež
ského, jest jim dobrý. A jak se chová česká
žurnalistika? Až na malé výjimky trpí bez
protestu klerikální rejdy pruských pastorů
vČechách, krčí se úzkostlivě před služebníky
Velkoněmecka; vždyť by hrstka domácích pa
storů mohla pronésti nad liberálními listy
klatbu; páni pastoři by vpálili našim žarnálům
na čelo hned oficielní značku „klerikalismu“,
ač by se mužným vystoupením proti pastorům
z Mše porážel právě klerikalismus nejnebez
pečnější. Inkvisice „evangelická“ byla i jest

"zcela bezohledná, třeba že inkvisitoři belvetští

„a therštl brali a berou nadarmo jméno svobody. +"
Naši liberálové si příliš zvykli choditi

v ušlapaných pěšinkách; nenaučili se ničemu
ani z přeložené knihy protestanta Denisa
„Konec samostatnosti české.“ Jestliže nyní
před rejdy klerikalismu protestantského nelze
nikomu zavírati zrak zcela, děje se polemika
proti všeněmeckému protestantismu jen polo
vičatě; při tom se musí znamenitě starou frá
zovitou zbraní vyčinit církvi, aby se nezdálo,

' že ta rozbředlá, nejapná protikatolická „svo
bodomyslnost“ u nás upadla do naprostého
bankrota. Mlácení prázdné slámy posud se u
nás těší větším sympatiím než úvaby opřené
o důvodná fakta. Na př. „Nárcdní listy“ by

mohly lehce odkrýti celý protestantský švindl,
kdyby zcela věcně ukázali, jak berou drze
nynější „evangeličtí pohrobci“ jméno Husa,
Rokycany, Chelčického i Jiřího z Poděbrad
nadurmo. Ale tím by se prospělo katolicismu
a proto — pryč s takovým pokušením!

A přece by měla naše žurnalistika při
vandrovalým pruským pastorům zahřmět do
doše, aby dříve zametli na homně vlastním a

pe teprve spěchali „obracet k evangeliu“echy. V Německu bujně rozkládá svá cha
padla protikřesťauské novopohanství, které má
už svůj zvláštní list „Heide“, v němž se zcela
otevřeně vykládá: „Bojujíce proti křesťanství,
vykonáváme osvětový skotek.“

Málo kde se tak Kristus a jeho učení
snižuje a uráží jako v nekatolické části Ně
mecka. Kazatel E. Franz vi stěžoval, že jest
evangelická církev úplně bez moci, že nemá
vliva na život lidový. Již r. 1884 prohlásil
kanc'éř wůrtenberský Růmelin, že lid neví ni
čeho o svém vyznání; prý „v severním a střed
ním Německu odloučili se téměř všickoi mu
žové ode všeho spojení s církví (protestant
skon).“

Protikřesťanská| sociální | demokracie,
která ovšem na evangelium nic nedrží, jest
v Německu mocnější než v kterékoli jiné zemi
evropské. Její vůdce Bebel řekl nepokrytě:
„Na poli náboženském chce socialismus při
voditi atheismus (bezbožectví).“ Nedivíme se;
křesťanství protestantských pastorů nemůže
sociální demokracii německé příliš imponovati,
poněvadž se jeho forma neustále mění,a pouě
vadě toto křestuuství tápe v ustavičných po
chybách. Pastoři jsou horšími hrobaří křesťan
ství vůbec uež kterýkoli atheista.

R. 1894 prohlásil v Hawmburcepřed dvěma
tisíci posluchači pastor dr. Rebattu, že nikdo
nyní nevěří v biblické zázraky — ani pastoři.
Pastor Steudel v Bremách napsal r. 1900, že
učení o Trojici Boží, o Božství Kristově, o
vtělení Syna Božího, o zmrtvých vstání Páně
nelze přijati a hájiti. Nemáme se prý dát
ovládati myšlénkám zábrobního života, atd.

Mannhbeimskýkazatel Schneider
roku | 1901 napsal, že bible mimo roz
ličných „bájí a mythů“ obsahuje jen různé
lidské domněnky a zvyky. — Tak učí a „věří“
celé řady německých pastorů jiných. Proto
dvorní kazatel protestantský Stócker, který
dosud aspoň trochu po křesťansku věří, napsal
spravedlivě v časopise „Das Volk“: „Největ
šími nepřáteli křesťanského lidu jsou nevěřící
pastoři; lež na kazatelnách jest nám daleko
nebezpečnější než sociální demokracie a anar
chismus.“

" Pak se divme, že protikřesťanská sociální
demokracie právě v protestantských krajích
říše Německé bují nejvíce! Vždyť celé řady
pastorů svou lehkovážností samy nejvíce ne
věru šíří. A. z těchto krajin nábožensky
tolik rozháraných přicházejí pastoři „osvěco
vati“ náš národ „čistým evangaliem“! Z těchto
míst přicházejí němečtí kazatelé s pokryteckým
tvrzením, že nás navštěvají jen k vůli povzne
Šení ducha náboženského, ač doma trpí tak
velikou rozháranost. Co jim máme odpověděti?
„Jestliže myslíte, že jste schopoi zreformovati
v dacho čistého evangělia naše krajany, po
kuste se o to nejprve u svých krajanů vlastních;
ti toho potřebují více než my, poněvadž se
u vás skoro ničemu nevěří. Postarejte se nej
prve o to, aby vaše vlastní německá domácnost
netrpěla brozivou roztříštěností a neladem
náboženským;milujete-li evaogeliam do opravdy,
káže vám již vlastenecká povinnost, abyste
zkusili své štěstí nejdřív u vlastních krajanův.
A jestliže jste sami vinni náboženským roz
vratem ve své vlasti, tím spíše si zůstaňte
hezky doma; za šíření náboženskérozháranosti
vám vděční nebudeme. kdybyste k svým pod
vratoým snahám zneužívali Písma sebe více.

Dějiny naše nás důkladně poučají, jak
za náboženských zmatků v XVI. století pustly
mravy všech vrstev našeho národa, jak autorita
náboženství vůbec klesala, jak chtěl býtipoddán
každý jedaotlivec víře takové, jákou si sám

———— ————,

Ročník IX.fmserty se počítají Ievně,

libovolně na základě překracování smyslu
Písma sv. vvmyslil. Zpupnost opanovala davy,
sektáři poslouchali místo ueziněnitelné auto
rity vlastního rozumu, ač své výmysly vše
likým způsobem| snažili se | ospravedlniti
překracováním smyslu slov Páně. A při
tom se mravy kazily způsobem odstrašují
cím. Nebyla v Čechách nikdy tak veliká
mravní schátralost jako právě za železné nad

dectví i nestraaní protestanté Chtějí tedy pá
nové z říše, aby se nešťastná historie opako
vala? Z ideální lásky k našemu národu A
k Slovanstvu vůbec jistě hranice říše nepře
stapují. Kdyby chtěli být křesťansky sprave
dlivými, okřikli by ty německé spoluvěrce,
kteří hnusným způsobem utlačují říšské Po
láky a Laožičany. Byli by dávno zahřměli do
duše pověstnéma Wolfovi, Schónerarovi a všem
nespravedlivým Všeněmcům v naší zemi by
dlícím. Ale to se nestalo; naopak Wolf byl
jejich miláček, k němu 8e obracely zraky
protestantských pastorů S velikou radostíi
při nejnespravedlivějším jeho štvaní. Jaká
radost, když Wolf vzkřikl: „Pryč od Říma!“
Tento člověk učinil první průlom a za
ním pospíchali „šiřitelé čistého evangelia“
jako posedlí. O nekřesťanském řáděníWolfově
se psalo i v našich „evangelických“ listech
velmi málo a to hodně onatrně, aby se zahra
niční spolubratří příliš nerozčilovali, že jest
napadán vůdce celého „evangelického“ tažení,

Všeněmci si vypočítavé rozdělili úkoly.
Někteří bojovali násilím a jiní „ovaugehem“,
tvářili se, jakoby ani k sobě nepatřili, ač obojí
zbraň na utlačení našeho národa pracovala sou
časně. Při tom však všickni směřovali k témuž
cíli, který „evangelickým“ nikterak nebyl.
Velkoněmecká politika a nikoli snahy evange
lické vábily pastory do Čech. Co by tak říkala
německá vláda, kdyby čeští katolíci rozvinuli
v německé říši tak rozsáhlou propagandu pro
vyznání své, jako to činili a činí pastoři z Ně
mecka pro věc vlastní? A pak jsou prý ještě
uaši evangelíci „utiskováni“, když se poskytuje
v Čechách volné pole i jejich zahraničním
souvěrcům.

„Pryč s Římem, chceme církev národní
dle vzoru evangelia“, tak se hlásá z tábora
našeho evangelictva; u k vůli „národní“ církvi
tito pánové hledají pomoc u našich přítelíčků
z rajchu, na ně se připínají, šíři „evaogelium“
německé, ač by dobře mohli věděti, jak toto
„evangelium“ prospělo a prospívá reformě
mravů. Velká to vnitřní a mravní síla (e
ského evangelictva, když se musí opírati 0
lidi takové, jako jsou přítomní „reformátoři“
— v Německa. Příště o tom více.

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 29. července.

(K nynější bezradnoslí v českém veřejnémšivotě.)

Ačkolivěk za přítomných dnů žijeme u
prostřed žní, to jest v době největšího výroč
ního parna, přece každého, kdo by o stávají
cích právě českých poměrech vážně a střízlivě
uvažovati chtěl, ihned zamrazí, jakmile na
české národní, politické a hospodářské zále
žitosti pomyslí.

Bez programu, bez cílů, bez vzájemné
lásky a důvěry, bez nadšení a píle,v obecném
zmatku a nesvornosti valí se davynašeho ná
rodního tělesa v před, kdenevítá ho zářné
slonce spanilých ideálů, ule kde mu zeje v ú
strety — tma.

V národním obledu bývalé plameny lásky
a vroucnosti vlastenecké, jimiž druhdy srdce
mládeže nadšeně plála, pohasly a schladly,
jsoace ulejvány vývody a sofismaty panstva,
jež se zrádně s největšími odpůrci zájmů našich
vlastí spřahá a přátelí. Kolem nás v sousedstvu
idea národnosti jako požár prerii všechno
uchvacuje a u nás se proradným tiskem a ten



dečním slovem všechny její vzoětydusía tlumí
ihned v zárodku. V tomto mrasicím vzduchu
hyne unás všechno, co by mělo blažícím, ob
roďajícím a plodným teplem sálati. Jsou do
konce lidé, kteří budou brzy u nás zase ná
rodní renegátství jako moudrost života odpo
račovati a pěstovati! Již k radě té ústa otví
rají u jazyk ladí — —

V politickém ohledu vezeme se v rozbou
řeném moři evropejských otázek na vraku
svých politických ideálů, v nějž byla spasná
archa zkvétajících snah našeho státoprávního
stanoviska rozmanitými ochotníky a sobci roz
vrácena. České politické poměry nacházejí se
za přítomné doby v tak žalostném a bezrad
ném stavu, že ani „nejpřednější naši politikové“
nevědí, zdaliž jdeme kupředu nebo zpět, zdaž
uhýbáme v pravo nebo v levo, zdaž stojíme
Debo dokonce ležíme. Český národ neví, zdaž

je a vládou nebo proti vládě, zdaž jde s Poky nebo Rusy, zdaž je liberálním nebo kon
servativním, zkrátka české politické poměry
nacházejí se ve znamení největšího spuštění,
v jaké kdy nějaká národní společnost může
přijíti.

V hospodářském pak ohledu jsme skoro
napořád odvislými a tak ubohými, že si ani
vlastní úspora řádně spravovati nedovedeme a
že ani vzájemné pojišťovati se nedokážeme,
jsouce ve všech směrech kořistí svého nej
většího politického a nejákladnějšího národního
odpůrce.

Naše společnost není v ohledu hospodář
ském doposud sjednocena ani o jeho abecedě.
Jsou-li u uás národní slaboši, jsou-li u nás
političtí ignoranti, tak jsou u nás v povážlivém
stavu zastoupeni hospodářští mlachubové,kteří
se vlastně jenom řečí živí. Naše hospodářské
poměry jsou dnes třtinou větrém se klátící.

Vezměte za ruku jenom dva naše politiky
a sice té nejpřednější sorly a žádejte je, uby
vám své stanovisko v ohledu hospodářském
vyložili a cíle národa v tomto směra naznačili.

Jeden z politiků těch začne vás přesvěd
čovati, že dřive, než-li se bude moci něco
v ohledu hospodářském platného u nás doká
zati, jest naprostou nezbytností, aby byla
příznivě pro nás. vyřízena otázka národní a
politická. Bez podstati příznivého vyřízení
těchto otázek má každé zdárné řešení a luštění
otázky hospodářské za nemožnost. Postrádá
totiž dostatek žádoucích podmínek, za nichž by
se hospodářské poměry naše vydatuě mohly
rozvíjeti a vyvinovati. Proto pokládá za nej
přednější úkol českého národa, aby si především
upravil otázku národní a politickou. Toho
mínění jest jeden náš politik.

Drubý pak politik náš soudí a rozamuje
úplně opačně. Ten za nejpřednější a nejpalči
vější otázku naši pokládá správné luštění
otázky hospodářské. Neváhá totiž tvrditi, že
veškeré svobody a krajní míra všech práv
mají původ svůj v hospodářské neodvislosti,
kteráž představuje v první řadě moc,z níž všecky
ostatní výhody pramení. Proto následkem toho
soudí, že nejprve a nejdříve jest nám zapotřebí
jako celku i jako jednotlivcům co nejintensiv
nějšího hospodářského sesílení, s nímž nám
potom všecky ostatní dnešní nedostatky samy

FEUILLETON.
Zlá cestovní svízel.

Píše J. 9- a.

Pan listovní Voříšek uchystal se k návštěvě
svého bratrance Josefa, který byl kontrolorem
v Řetkově. Pan Voříšek cestoval nerad, ale jelikož
bo prosil Josef. aby mu novorozené při křtu po
držel, nebylo vyhnutí. K nádraží byl hezký kousek
cesty a proto přistárlý pán si obiednal povoz.
Když už Francek Tikalů před příbytkem pana
hstovního se starou kobylkou zastavil, oblékl si
Voříšek rychle nový černý kabát, v jehož náprsní
kapse byl ukryt již od včerejška blýsknavý dukát
»do vínku.«

Usedido obstarožnébryčkya přemýšlelještě
rychle, zda si něco nezapomněl. A v skutku fukl
se do čela a zavolal ještě silně na přibluchlou
dobráckou služku Barču, stojící vedveříchdomu:
»Baruško, jděte honem ještě do bytu a přineste
mi tebatérku. Jest v levém šose kabátu, který
jsem právě svlékl.«

»Ale čerstvo,« houkl Francek, «musím dělat,
abych v čas dojel. Barča opravdu byla zpátky
s lesklou sandovkou v minutě, Pan. listovní
ukryl na rychlo tabatěrku v šose, pokynul ještě
rukou na poslední pozdrav své paničce, a již
Francek švihl do hubené kobylky, která se ohnala
několika zbylými žíněmi a pustila se do klusu,
pokud staré její noby dovolovaly.

»To tak, šňupák a zapomenout doma taba
těrku«, káral se na cestě po tichu pan listovní
sám. „Kdybych to řekl Josefovi, bude se mi smát
celý den, Takovou hloupost by nevyvedl ani nej
roztržitější professor, byl-li by šňupákem. Při tom
sáhl do kapsy, notnou dávkou osvěžil lačné noční
otvory a blaženě s: oddychl. „Takovou porcí
člověk víc okřee než kofiíkem čeje«, liboval si

do klína epadnou, pak-lí že budeme o jebo
dosažení pracovati. Tyto náhledy odůvodňaje
nám v malém uváděním, jak by to tem a tam
v ohledu národním a politickém vypadalo,
kdyby tam byl držitelem továrny nebo velko
statka, (kteréžto postavení by ovšem že pro
nikoho z naší společnosti nebylo ani hanbou,
ani neštěstím), Čéch — —

Jenom dva politikové promlovili a již
katdý jinak o politické taktice soudí a jiné
podmínky národního pokroku žádá! Jak pak
to vypadá potom, kdyžu nás politivuje kde
kdo!? Pak ovšem z celého toho politisování
Jest chaos, který se v chamáči motá stále na
jednom místě, jen pro smích každému odpůrci
nebo nepříteli.

U nás starají se o politiku pánové, kteří
vlastně k tomu aoi svými vědomostmi, svým
společenským postavením, svými zájmy. když
Bic jiného neuvádíme, oprávnění nejsou a
k tomu se nehodí.

Kdyby totiž o společnou věc národa pe
čovali napořád neodvislí mužové, kteří by byli
jenom a jedině konečných cílů a prospěchů
jeho dbalí, zajisté že by v přední řadě nechali
vzájemného se podezřívání, ostoazení a pro
následování, a jenom a jedině hleděli by pře
devším a vždycky prospěchů a zájmů celku,
v jejichž dnešním pojímání u nás shledáváme
zmatek podobný tomu, který nastal při stavění
věže babylonské.

Již vícekráte jsme na tomto místě ponká
zali k tomu, že, pakli chceme platně a zdárně
politisovati, ©musíme aezbytně| nastoupiti
jiný způsob a jiné cesty politiky. Smutné vý
sledky dosavadního českého politisování na
lehají na revici programů i taktiky českých
politických snab. Vracíme se dnes k tomuto
důležitému předmětu znovu a opět. My nezdar
a rozvrat nynějších politických poměrů u nás
spatřujeme hlavně v nešťastné nogativní stránce
našeho veřejného života. Jako by na tom ně
komu nanejvýš záleželo, aby naše národní spo
lečnost nenabyla ani na měsíc křídu a pokoje,
štván jest národ náš pořád sám — proti sobě.
Na místě, aby se u nás vědomě a věcně vy
bledávalo, co celou českou společnost jednotí,
co ji posiluje, co ji nepřemožitelnou činí, co
českou věc povznáší, hledá se u nás pořád
jenom to, co by mohlo býti důvodem k jalovým
sporům a bádkám, v nichž se čas, zdatnost a
síla národa marní a prohejřají.

To jest jenom zástěrou záludných zámyslů,
když se předstírá, že rozštěpování národa na
rozmanité sočící na sebe tábory znamená poli
tický život. Popatřme ve své paměti 30 Jet
nazpět a počítejme, co škod toto politické
tříštění se národu českému doneslo!

Proto máme za to, že nadchází doba, aby
se konečně náš lid v nejvlastnějším svém zájmu
vzpamatoval a všude se vzájemného se potí
rání všemožně varoval, vyhledávaje vědycky
jeaom tv veliké a důležité otázky, jež ho
v jeden celek pojí a poutají. A pří této práci
za pnastalých okolností přináleží a připadá
katolickým organisacím nemalý úkol.

Katolicky smýšlející lidé, jichž jest v xe
mích českých daleko více, než li někteří pánové
chtějí za to míti, nesmíbýti pod různými

v duchu a sahal po kapesním šátku. Ale běda,
šátek nikde! Pan Voříšek se celý chvěl nemilými
rozpaky. »Tohle jsem chlapík,« peskoval se
zlostně; »a ta hloupá Barča se sama mohla zeptat,
mám-li taky šátek. Tohle mám z toho spěchu. Co
teď? Zpátky se vracet už nemohu, dojel bych
pozdě; a pak ten smích doma| A tu ostudu si
taky neudělám, abych žádal o pomoc Francka.«

Nouze naučila Dalibora housti; a tak i pan
Voříšek při svém neštěstí schytřel a zatímné si
vypomohl. Jest třeba šetřiti i v této chvíli kraso
citu čtenářova a proto bych ani neměl prozrazo
vati, že pan listovní vytáhl šťestnou náhodou
z jedné kapsy staré noviny; vždyť ho nikdo
neviděl. ©

Ale co bude potom? Kobylka rychle s kopce
střídala staré nohy, obrysy nádražní budovy se
stávaly zraku páně Voříškovu stále zřetelnější.
Z dálky se již vynořil hustý dým vlaku střelhbitě
k nádraží jedoucího. Do tohoto vlaku měl právě
pan listovní vsednouti.

Bryčka zahrčela na kostrbaté dlažbě před
nádražím div z pana listovního duši nevytřásla;
pen Voříšek vyskočil, přijal od Francka cestovní
tlumok a rychle se přihnal ku kase, aby dostal
v čas lístek. Jakmile lístek obdržel, již přisupal
vlak. Učmoudění nádražní duchové poplašně po
bíbali jako při požáru, konduktér řezavým blasem
vyvolával jméno štace a pětiminutovou zástavku.
Pan listovní rychle vsedl do třetí třídy; oddechl
si ve společnosti dvou bachratých pasažerů.
»[ pěkně vítám, pane listovníe, zahovořil ten
tlustší. Snad se na mne ještě pamatujete. Jsem
Novotný z Plzně; za mladších let jsem býval
ve Vašem městě a tak Vás dobře znám.«
, »A, to je pan doktor Novotný, těší mne

srdečně«, usmíval se bodře pan Voříšek, podáveje
ruku na uvítanou. Po té seznámil ještě pane
listovního dr. Novotný s druhým pasažérem: »Přítel
pan Výrava, majitel cihelny.«

malicbernými sáminkami. odpesování v náruč
nepřátel nejenom věci katolické, ale i aúrodní,
nejdeme-li dále — —

Jistá míra lahodné shovívavosti, úslažnosti,
ochoty a trpělivosti jest dmes nezbytností, aby
se celé davy inteligence z omámení prusko
protestantských agentů probraly a na stano
visko domácí opět se postavily.

Vidouce někoho na nesprávných cestách
nesmíme nikdy celou tíhu jeho pobloudění
klásti na vrub a za vinu jenom jemu, nýbrž
musíme také uvažovati o jiných okolnostech,
které ho os ony cesty zahnalya tam ho držely.
To napověděti můšeme, že mnoho nepřátel
katolické věci bylo vzbuzeno docela zbytečně
a bez důvodů — —

Nač něco obcházeti vyhýbavě, kdyš i toobecně známo, proto dáme příklad. raze
vydávány byly jistou záložnou pod firmou
katolickou „noviny“, v nichž nehájeny tak zájmy
katolické, nýbrž bylo v nich pečováno o to,
aby se nikde a nikdo křivě neopovážíl podívati
na jisté pány, již katolické věci v Praze způ
sobili škody a nesnáze přímo zdrcující — —

Kdyby dnes ti lidé, proti kterým v oněch
novinách se vystapovalo pod zástěrou kato
líctví, opláceli církvi rány, jež od novin těch
dostali, věra že by byla situace daleko kraš
nější, než-li je ta daešní, kdy velká většina
lidí, pokládaných za „nepřátele církve“ proto,
poněvadž jednotlivým osobám právem uedů
věřovali, docela křesťansko-katolicky se chová
a má s vinnými milosrdenství a lítcst a ne
hodnou osoba od vznešené instituce zcela
správně odlišuje.

Přimlouváme se právě sa dnešních, na
všech stranách a v každém obledu choulo
stivých poměrů za to, aby jemná snášelivost
projala veškeré vrstvy naší společnosti, která
se za přítomné doby nachází před nezbytným
a neodkladným momentem, kdy mnoho ve svém
dosavadním živobytí mosí změniti,chce-li pro
spěšně ku předu kráčeti. Šťastnéa pronikavé
změny dějí se nejlépe za klidných poměrů a
proto třeba opatrnosti, aby nikde nikdo nebyl
odpuzen ani popousen příkrým chováním se
nebo odmítavostí, když raka ke smíru podává
poznav, že se mýlil, drže se proroků falešných.

„Když ptáčka lapají, pěkně mu bvízdají !*
nepochybně se nám vyčte proto, že přímo a
nepokrytě radíme k tomu, aby strana kutolická

Pr ve přítomné době obecné bezradnostileděla svým laskavým, vlídným a klidným
vystupováním získávati si nejenom důvěru, ale
i stoupence a přátely v darech různými besly
pomateného lidu.

Jak poměry známe, docílí ve směru tom
nejmocnějších úepěchů sebevědomým, avšak
při tom jemným a přátelským vystapováním.
Zjednáváním pokoje a míru může brzy ovlád
nooti celé osady a města, jež daremůým bojem
byly rozeštvány a popuzeny! Při tom pak
notně míti na mysli vědomí, že pomluvu a
kleveta samy se v nivec rozplynou a proto
jest vždrcky lépe proti nim. postaviti se
mlčky — —

Pověděti se to musilo, že katolicky smý
šlející lidé musí pomýšleti na uové organiso
vání a že jest třeba klidně a důstojné buditi————————--————,

Pan listovní se znovu galantně uklonil, ale
do řeči mu mnoho nebylo. Vynikající část obličeje
ho počala za chvíli velice nemilosrdně svrběti;
nosejček jednou nemisaný hlásil se nezbedně
o novou porci černého semínks, Byl tolik staro
stlivou péčí svého majitele vymazlený! Skoro
nikdy nepocítil nedostatku; a teď tabatérka v kapse
byla znamenité nepěchovaná, ale nos přece byl
odkázán na dlouhý, žalostný půst. Nebyla to tra=
gická ironie? Ubobý pan listovní brál nevděčnou
úlohu báječného Tantala; ten sice kolem sebe
viděl mnoho pochoutek, ale všecky -před očima
vždy uklouzly, kdykoli je chtěl okusiti. Ubohý
pesažér zkusil víc než housliste, který před po
Ččetím hry zpozoruje, že mu schází smyčec. Co
jsou housle bez smyčce a co tábak bez velikého,
modrého šátku? Jen velikédráždidio, uvoce krásné,
ale zapovězené. Čím je zedník bez dýmky a žid
bez rance, tím jest šňupák bez velikého modrého
šátku.

K tomu všemu sáhl do kapsy majitel cihelny,
pleskl na vlastní stříbrnou tabatérku a podával
nosu s lebužnickou dychtivostí každodenní krmi;
pak blažené vydechl a ukryl svůj poklač vka
bátu.

»Hm, taky šňupe; kdyby tak věděl, jsk mne
bezděčněsvou pochoutkou týrá«, zatesknil chudák
listovní. Ucítil vůni tabáku, ale blíže k němu
nesměl. Ještě hodnou chvíli si počká, než udobří
a uspokojí netrpělivé čidlo. To tak; šňupnou sil
Hanbou by si zakryl zrak, až by se mu na
špičce nosu objevil (s odpušténím) průzračný
rubín.

Pan Výrava znovu lovil v kapse a otevřev
blýsknavou tabatěrku, nabídli panu listovnímu:
»Smím sloužit ?e

»Děkuju, já — já nešňupu,e koktel jinak
pravdomluvný Voříšek. Těžko a velice nerad vy
pustil tuto nepravdu z úst.

»Ale, ale, pane lístovníe, škádlil ho doktor



nábožesské katolické uvědomění i tam všade,
kde dodnes dřímalo.
. — Máme totiž za to, když náš český postnp
v obledu národním, politickéma hospodářském
na své liberální stati dospěl až k nynější

žalostné bezradnosti, která ce i národ ve přítomné době tíží, že po těchto zkušenostech ne
bude český tisk katolickým zásadám milostivě
některé koncese ve veřejném životě adíleti, ale
jsme přesvědčení, fe většina soudaých a roz
umných lidí sama se jich bude příště držeti,
ale ta třeba veliké opatrnosti, aby nebyl nikdo
zbytečně od nešikovných nebo vášnivých lidí
od zásad těch odháněn v tábor nespokojených
a odpůrců — —

Obrana.
Učme se od protestantů. Odhalení

podezřelých styků českých protestantů a pru
skými agenty, učiněné nedávno „Nár. Listy“,
vzbonřilo celou protestantskou obec v Čechách.
Ponecháváme pražskému listu úkol, aby svá
odhalení dokázal dalšími ještě doklady. Sami
si všímáme zatím taktiky protestantské při
sebeobraně. Vidíme celou organisaci prote
stantskou ve válečném šiku. Pastoři, evange
Jičtí bohoslovci, redakce „Času“, starošovstva
všech sborů reformovaných i nereformovaných
brání se s napjetím všech ail, takže katolický
lid teprv vidí, kterak se měl již dávno bránit
před pomluvami a před zrádcováním prote=
etantským duchem nasáklých vzdělanců. Z obran
ných těchto projevů nás zajímá zejména obruna
krabčického sboru, jenž mezi jiným hlásá
doslovně:

„Naše věrnost knárodu, císaři a říši kotví
v základech naší evangelické mravnosti a ne

poáné vlivuproměnlivýchpolitických situací.árodat Listy nepodaly při svém udavačatví

vysvětlení,proč bychom my čeští evangeliciměli v poměru svém k národu hřešiti proti
příkazům svého svědomí. Útisk, který
mučil našeotce, náleží minulosti. Před
zákonem jsme rovnoprávní. Církev naše se
těší samosprávě a vznešené přízní panovníkově.
Máme tolik práv, kolik jich můžeme použiti.
Proč bychom měli tedy čilhati za hranice, kdež
ostatně v době přítomné poměry našich evan
golických souvěrcůh nejsou nikterak závidění
hodné?

Svému duchovenstva (i těm Národ
ními Listy pranýřovaným duchov
ním), které s obětavostí vnaší době již vzác
pou věrně slouží vaši církvi a o to usilaje,
aby mohla plmiti veliké a těžké úkoly, jež jí
ukládá doba přítomná, vyslovujeme nu
prostou důvěru, úctoua láska a nikdy
nedopustíme, aby tento intimní poměr byl
rušen útoky, jež slouží zájmům klerikálním“.

Jakákoliv příkoří před věky protestantům
prokazovaná patří tedy minalosti dle názoru
krabčického eboru. To však asi zapomenou za
krátkou dobu protestantské listy a badou štváti
katolíky, zejména katolickou mládež proti
dynastii a proti Římu, aby pomstila se aspoň
kletbami za to, že před věky habsburský pa
novník nechtěl trpěti helvetských bladů ve
svém království.-—==—————————>- >
Novotný; co pak jste si už odvykl? Vždyť se
přece dobře pamatuju, že jste dřív nikam bez
tabatěrky nevycházel. Mně se zdá, že se chcete
nějak přetvařovate,

an Voříšek se honem chtél opraviti: »+Totiž
— chtěl jsem vlastné říci, že někdy, v některých
chvílích nešňupu. Víte, já jedu k bratranci na
křtiny a tak jsem si vzal bílý šátek; tabák zůstal
doma. Nechtěl jsem se představovat zbytečně
švagrové s tabatěrkou.« Ach takla končil roz
paky ubobého nováčka-lháře pan doktor. »To jste
si uložil velký půst; já jsem alyšel, že by šňupák
vydržel spíš celý den bez jídla než bez tabatěrky.«

„A já bych zas bez tohohle sypán' nevydr=
žel ani dvě hodiny, vykládal s pádným přízvukem
Výrava. „Snad bych mobl posloužit aspoň Vám,
pane doktore?«

s já se přiživím ráda, souhlasil advokát;
»bez toho jsem trochu ospalý a tak se trochu
osvěžím. — Ale máte to už značně suché«, do=
dával znalecky, když do tabatěrky prsty broužil.

„Taky máte pravdu«, přisvědčoval majitel
tabáku, ale po použití bude ten šňupec hnedky
vlhěíe«; při tom se nad svou odpovědí sám hla
sité zachechtal.

Doktor už k vůli »zdvořilosti« se zasmál
též, ale pan listovní — jako by nic neslyšel, Čím
dál tím tíže nesl svou nedobrovolnou újmu.
Všecky myšlénky jeho se soustředily k jeho nej
milejšímu požitku právě proto, že ho tolik nyní
postrácal. Dostal v mládí oční katarr; radili mu,
aby si časem šňupl, to prý dělá dobře. Zdali mu
právě ta tabatěrka od katarru pomohla, to ne
věděl, sle spřátelil se s ní v době »kury« tak, že
šňupal horlivě 1 po nemoci.

Což ten nos je dobrý jen k dýchání? At
taky něčeho lepšího užije, když ústa denně si po
chutnávají na pečínce, pivu i dýmce. Prý je to

Rovněž pozoruhodnou jest přícbylnost
evangelického sboru ku dochovenstvu i pra
nýřovanému! Katolíkům však belvetské
listy ovšem nedovolí, aby chovali úcta ko
duchovenstvu, které aci liberální tisk nemůže
na pranýř postaviti.

Taktika a disciplina evangelíků českých
jest skatečně vzorná a mohla by katolickým

ospulým kruhům otevříti důkladně oči, kterakmé se příslašnost k církvi manifestovati před
světem a zejména před nepřítelem. Evangelíci
smí veřejně víra svou hájit, smí prohlašovati
se zu solidární se svými duchovními, mohou
veřejně své boje za náboženskou svoboda pro
hlásiti za kus přežilé historie, která by mohla
v čerstvé paměti chovaná poškozovati pří
tomnou existenci nyní žijící generace, ale když
podobným spůsvbem chtějí si počínati katolíci,
pak to je škodlivý klerikalismus a zahazování
nejelavnější české minolosti. Pro tebe, katolíku,
jsoa zcela jiné lokte, nežli pro zbytky nejčeš
tějších Čechů a plnokrevných zbytků velikých
reformátorů! Jak by mohl prof. Massaryk na
vuzovati na Hasa a Komenského, kdyby neměl
nití po rucel

K objevům „Národních Listů“. Jiná
veliká pravda Herbenova : „Zná-li český
novisář jen trochu dějiny svého národa,
zbožňaje (!) muže, kteří stáli v čele reformace
a nenávidt všecko, co se proti nim dělo z Říma
a z církva katolické.“ Tohle ovšem může na

psati jen člověk takový, který ani trochu dě
jiny národa svého nezná. Jan Želivský refor
moval tak zostra, že se pražští husité i v noci
musili báti o svá hrdla, pokud se ho náblou
popravou nezbavili; jeho přívrženci pak kratě
pronásledovali osobní přátele Husovy. Jakého
zbožnění zasloužil Mikoláš z Husi, o tom
pěkně vykládá Tomek. Zda se musí zbožňovat
Havel Cahera, Jan Poduška a Martin Goe
schel, o tom | necht rozhodnou | aspoň
ti protestanté, kteří o každém tomto muži
aspoň deset řádků přečetli. A jak je to možno
zbožňovat zároveň české bratry a Rokycanu.
který je pronásledoval a velice pomlouval?
Také není možno najednou zbožňovati přivr
žunce českého bratra Václava z Budova i
Karla Žerotína, poněvadž týž byl od svobodo
mysloých „evangelíků“ pronásledován v skutku
vekřesťansky. Není možno zbožňovat najednou
Husa i —Chelčickébo,který proti Husovi peprná
slova pronášel. A kdo chce „zbožňovat“ Pro
kopa Holého, masí mít respekt před každým

orientu vlasti a musí zároveň státi protiokycanovi a jiným přátelům Hosovým.
„reformátoři“ měli hodně hlavy zmatené a že
8e mezi sebon tolik svářili, a kratě se proná
sledovali, toma se příliš nedivíme; leč co říci
o člověku tukovém, který tyto lidi zcela
protilehlých zásad chce najednou všecky
zbožňovati? Takovou pošetilost ani poslední
husita by neudělal.

Takó prý se (dle žaloby Herbenovy)
nedávno říkalo, že je Čas listem židovským,
a teď se mu „vytýká“, že jest protestantským.
V tom spatřaje p. Herben protimluv. My zas
říkáme, že je obojí, ba ještě více pravdou. Čas
jest poslašným sluhou protestantů i socialních
demokratů i židů zároveň najednou. Svůj „lidový
program“ vlastně neprovádí, poněvadž „lidová-=-===
zlozvyk a nečistota; ať si všsk v ústech po kou
ření není také krásné jako v salónu, a při šňu
pání se aspoň vzduch kouřem neotravuje. Když
byla éra šňupání v květu, byli lidé hodnější;
šňupáci aspoň nebyli tací furianti jako nyní ta
nezvedená mládež, která hltá cigarety již od čtr
nácti let; všecko to dělá spíš z furie, než z po
žitku. A že po šňupání rudne nos a roste? Jest
to hloupý výmysl. Tuhle starému Vodvárkovi
bubří nos už tak dlouho, má takový objem, že
by z ného byly podrážky na pár bot, a Vodvárka
nešňuplsi anijednou; a pan listovnímá nosejček
jako dítě. — Tak a podobně irudroval smutný
majitel tabatěrky ; nosní otvory ho zrovna již pálily,
stále tíže pociťoval tu nezvyklou vyprahlost; nosejček
se mu mstil krutě za jeho zapomětlivost.

Chtěl se ukonejšiti aspoň filosoficky. Vzpo
maněl si na povídku o jednom muži, kterému se
zdálo jeho břímě velice těžké; toužil po jiném.
Sňali mu je s beder, smíchali s břemeny ostatními
a řekli, aby si teď vybral dle chuti. Nespokojenec
po dlouhém vybírání vybral si s chutí zase břímě
to, které dříve nes.. Povídka ona končila: »A tak
se nám zdá vždycky to břímě nejtěžší, které
právě neseme.« »Snad tédy to není přece nejhorší
věc, kterou trpíme, těšil se sám Voříšek; ale již
za chvilku bladový nos ho pudil k malomyslnému
úsudku: «Hezky se to mudruje, ale těžko se ne
dostatek snáší«. Ano, no, jen šúupák může
pochopiti trýzeň páně Voříškovu; jiný by se jeho
muce jen jízlivě smál. Teď teprve poznal řádné
velikou cenu pokladu, jejž v kapse vezl. Člověk
si teprve tenkrát dobrých věcí vážiti dovede, až
kdyžje ztratí...

Konečně nadešel okamžik vysvobození; pan
Voříšek se rozloučil se spolucestujícími a padl v ná

strana“ jeho je bez lidu a tak se musí spo
kojit úlohou portýra u těchto tří stran. Taky
se p. Herben nešikovně podřekl, že jest v Če
chách katolíků 98 procent. Prosím, řekl „ka
tolíků“, ne „klerikálů ;“ to už musí být hodně
zmatený, kdyš nás jednou pojmenoval pravým
jménem; vždyť mu pravda tak snadno za nor
málních poměrů z úst nevyklvazne. Ergo prý
musí „Nár. L.“ respektovati „katolíky“ Inu,
když to „Nár. L.“ někdy činí, dělají to dosti
nerady, ale musí přece chtěj nechtěj míti
aspoň nějaké zfení k zděděnému charakteru
českého národa, který jest katolický. Teď, kdy
si pastoři proti „Nár. L.“ zcela nespravedlivě
dapli, kdy jim zcela prolhané vytýkají, že činí
„peslýchaný útok“ na evangelictvo vůbec, klečí
„Nár. L.“ ua kolenou a horlivě spílají katolíkům,
jen aby „strašné“ podezření od sebe od
vrátily. Co tu bylo hněva u protestant
ských a israelských listů, že při nedávném
pobnutí na Moravé a při všech oslavách Hu
sových nikdo nechce odstupovati k učení
v Němcích vymyšlenéma! Pácové to začali
vysvětlovati náboženskou lhostejaostí; zatím
však takový člověk, který u nás náboženství
vůbec vážně bere, chodí do kostela katolického.
Jen intrikáni, kteří ani aa modlitbu mnoho
nedají, mohli a mohou souhlasiti s klerikálními,
neapřímnými a nedůslednými čachry, jaké pro
vozuje evungelictvo naše se svými „předchůdci “
A při tom nelítostuou inkvisicí pronásledují
tito pánové každého, kdo jejich komedie ne
chválí. Jenže „Národní Listy“ jsou velice opa
trné, aby pověděnítm plné pravdy nebyly pro
hlášeny za mlavčího katolického „klerikalis
ma “; a tak ten jejich boj proti realistické klice
dopudá velice jednostranně a trochu mdle.

„Pohrobci všude se těší přízni“. Ovšem
že nynější „pohrobci“ hositů, bratří a bývalých
našich protestantů mají asi takové právo hlá
siti se k oněm sektám, jako my máme právo

prohlašovati za svého protilatherského Zwingiho, protibratrského Rokycanu, protihusitského
Badovce. Je-li přece každý odpůrce Říma
příslušníkem nynějších „pohrobků“, mohli
bychom zase my 8e hlásiti ka každému odpůrci
husitů, bratří nebo lutberanů. Ale my nemáme
tak široké a nedůsledné svědomí jako ti po
hrobkové.

A věru, že „pohrobkové“ evangeličtí se
těší úctě u všech lidí, kteří jakýmkoli způ
sobem chtějí církev naši vytrestati.

Potřebovali „pohrobků“ svého času Mla
dočeši, když svým působením místo refor
mace šířili náboženskou lhostejnost. A „po
hrobci“ rádi pomáhali, protože to bylo proti
církvi. Dr. Grégr býval vítán v evange
lické metropoli Prosečské jako nějaký král,
kdykoli tam zavítal. Teď zas se připínají
k Času,jako by nevěděli, že jest advokátem
protikřesťanských demokratův a protikřesťan
ských israelitův. Zde v Hradci byl loni jedním
ze sloupů protikřesťanské schůze evangelický
pastor; vždyťsetím čelilo proti Římu, proč by se
tedy nedal zvoliti za výbora? A tak to půjde dále.
Až některá jiná protikato ická strana zmohatní,
budou zase poklonkovati před ní. Kdyby takhle
vstal Chelčický a tohle všecko viděl! Zkrátka
jakmile kde někdo štval proti Římu a zako
ketovai si s „pohrobky“, už byl a nich pova

ruč svému milému bratranci, kterého měl tak rád,že
na okamžik i na své strádání zapomněl. Když po
obvyklém vítání v domě Josefově oba přátelé
ocitli se na okamžik o samotě, nabídl Josef panu
listovnímu k jeho úžasu — šňupeček. Usmál se,
když se zeptal Voříšek: +Ty taky šňupeš ?«

»Jen někdy tak trochu; jsem teprve no
váčkem. Chtěl jsem tě hlavně uctít specialitou
je to vídeňské rapé. To doma nedostaneš.«

Tohle už bylo moc; o své nehodě se chtěl
zmínit Voříšek nesméle teprve za chvilka, hezky
zvolna, aby snad neurazil zbytečné. Ale nyní již
vyhrkl hlasem| skoro plačtivým: | »Vždyt
jsem, hochu, zapomněl doma šátek; to jsem si
pěkné posvítill Na všecko jsem pamatoval, cukroví
pro tvé caparty koupil a šátek nechám doma! Co
jsem na cestě proto zkusil, neuvěříš! ©Prosím tě,
Pepíčku, nějak mne vysvobod, aby o tom nikdo
nevěděl; nebo to už déle bez šňupce nevydržím.«

A Josef vysvobodil; přinesl v minutě ze
skříně dvě modré, bílé květované plachty, veliké
jako ševcovské zástěry. »Tak a teď můžeš užívat
jako Krassus.“

Teď už se pan Voříšekusmál, po ochutnání
čerstvého rapé se mu oči zarosily, srdéčko měklo
radostí jako komisárek v teplé vodě; objal do=
brého přítele znovu a sliboval, že na tohle vy
svobození do nejdelší smrti nezapomene. Jak mu
bylo nyní krásně|

A jaké je naučení z tohoto pohnutlivého
příběbu? Kdo šňupat neumíš, neuč se tomu; ale
kdo už tabatérku máš, nikdy nezapomínej, že
v každém okamžiku k ní patří šátek jako brat,
k sestře. Jinak tě může taková krutá trýzeň stih
nouti jako pana Voříška.

cioko



žován za muže ovědomělého, nž mu hráli in
trády, třeba se mu o náboženství pranic ne
jednalo. Jak jest snadno státi se nyní pohrobkem
Chelčického a Kowmenskébo! Stačí k tomu silné
protiřímské brdlo; na soukromý život, sku
tečnou znalost věcí a hu positivní práci se při
tom nebledí.

Evangelické žuroály uemrzí, že přes
všecky oslavy Husovy mravnost + zbožnost
v Čerhách není větší; ale to pokládají za břích
beodpastitelný, že toho „pryč od Říma“jest
tak málo.

Po smrti Lva XIII
Mrtvola sv. Otce Lva XIII. odpočívá již od

25. července v prozatímním hrobě v chrámu sv.
Petra, doku nebude provedena hrobka papežem
určená v chrámě sv. Jana v I.ateráně. Pak teprv více
než po 25 letech ocitne se papež mimo zdi Vatikánu,
Čtyřiadvacet hodin po úmrtí byla mrtvola pape
žova balsamována, na to odnesena do kaple sv.
Sixta, kdež byla po 3 dni vystavena a pak pro
zatímně uložena,

O 7. hod. večer 25. července zazářil vele
chrám osvětlením elektrickým, dostavili se kardi
nálové a postavili se okolo mrtvoly. Děkan kapi
toly u sv. Petra za zpěvu kajícího žalmu vykropil
mrtvolu, již pak vynesli z kaple střední lodi
chrámu do chorové kaple důstojníci šlechtické
gardy. Ze po posledním výkropu zakrylpapežský
majordomus Msgre. Cagiano obličej zemřelého
bílým závojem a papežský ceremonář zahalil celé
tělo červenou hedvábnou rouškou, pak byla mr
tvola vložena do skvostně hedvábím vyložené
rakve ze dřeva cypřišavého. Než byla tato zavřena,
políbili příbuzní jskož i velitelé papežské gardy
nohu zemřelého papeže, pak přidány k mrtvole
tři sáčky s pamitnými penězi a životopis papeže
na pergamené psaný. Na to byla rakev uzamčena
a zapečetěna od komorníka kardinála, od kard.
Rampolly, od arciknéze basiliky sv. Petra a major
doma.

Rakev cyprišová vložena do olověnéa teprv
potom do třetí dřevěné. Po uzavření a zapečeténí
rakví následoval poslední výkrop a za modliteb
vyzdvižena asi og hod. do výzlenku ve zdi, ur
čeného za prozatímní hrob papežův. Když tam
rakev uložena, byl výklenek uzavřen mramorovou

p“ s nápisem «Lco P. P. XIII« Lev papežXIII.
Nyní nastává volba nového papeže, která

dle přesných ustanovení má započíti desátého dne
po smrti papežově. Právo volební náleží pouze
kardinálům, jichž počet ustanoven na 70; nikdy
však nebývá jmenováno všech 70. Nyní jest na
živu 63 kardinálů.

Sbor kardinálský dělí se na tři třídy. Šest jest
kardinálů biskupů, 50 kardinálů kněží a 14 kardi
nálů diakonův. Kardinál biskup musí býti na
biskupa vysvěcen, kardinál kněz i kardinál jáhen
pravidelně má vyšší svěcení než udává jeho titul.
Kardinálové biskupové i jáhni musejí všichni
sídlet v Rímě, kdež jsou zaměstnání v různých
kongregacích. Dle jmenování jest nejstarší kardi
nál biskup děkanem sv, sboru (nyní kard. Oreglia.)
On světí nového papeže na biskupa, nebyl-li jím
dosud. Kardinály jmenuje papež. Každému kardi
nálu vykázán jest v Římě titulární chrám. Kardi=
nálové sídlící v Římě mají důchod pro sebe a
svůj dům z papežské pokladny, ročně asi 20.000 K.

K volbě papeže jest povinen dostaviti se
každý kordinál. Tito sejdou se v určený den
ve zvláštní uzavřené místnosti, konklave. Kromě
kardinálův připouští se toliko obmezený počet
lidí, jichž nutně zapotřebí v místnosti volební;
slují pak konklavisté (lékaři, kuchaři atd.) Z míst
nosti této (konklave) před volbou se nikdo
nepropouští, leč by ochburavění jeho lékaři bylo
přísežně stvrzeno. Kardinálové v konklave se na
vštěvují, činí strany, informují se, rozesílají své
důvěrníky a sprostředkovatele, Který kardinál však
rozhodně si nepřeje, aby byl navštíven, vyvěsí
na dvéře svého pokojíku vedle svého znaku kříž
sv. Ondřeje. U otáčecích stolků ve zdích stojí
letos zase na pilné stráži ustanovení pre
láti a důstojníci papežské stráže, kteří smí pro
pustiti noviny, ale každé psaní musí před nimi
otevřeno býti, aby zabráněno bylo zevnéjšímu ná
tlaku na voliče. V době konklave nesmí vůbec
žádný cizinec vstoupiti do Vatikánu, nemá-li me
daili s podobou camerlengovou, anebo hůlku
s kardinálským znakem, nebo svolení podepsané
maršálkem. — Po vzývání Ducha sv. a pu
vážném přemýšlení napíše každý na volební lístek
jméno kardinála, jehož za papeže volí; lístek pak
donese do kaple sixtinské a hodí do nádoby na
oltéři postavené,

Má li býti volba platnou, musí na voleného
připadnout dvě třetiny hlasů. Neobdržel-li nikdo
dvě třetiny hlasů, spálí se lístky; docíleno-li
většiny řádné, musí zvolený prohlásiti beslo na
svém lístku napsané. Kdyby se při druhém, třetím
hlasování většiny nedosáhlo, mohou ti, kteří
několik blusů dostali, hlasy své jinému, též vole
nému postoupiti. Volen býti může každý křesťan,
vyjímeje ty, kdož se dopustili svatokupectví nebo

acitví Konklave k nynější volbě svoláno nanešek.

Politický přehled,
Z Vídně se oznamují na druhou polovici

srpna zase nová vyjednávání minister. předsedy
dra Kórbra s něm. poslanci, byli-li by ochotní
Čechům v něčem ustoupiti. Později míní se raditi
1 s Českými zástupci. Vláda Kórbrova setrvá prý
při svém programu, dle něhož nemají býti Čechům
učiněny žádné ústupky, dokud k tomu Němci
nedají své milostivé svolení. Pak ovšem marno
všeliké vyjednávání, Nebude u nás pokoje, dokud
nenajde se vláda, která bez ohledu na různá přání
Němců spor česko-německý rozřeší podle práva.

Vláda rakouská s uherskou dostala se právě
do nemilého sporu v otázce cukerní. Rakouský
parlament musí zrušit schválený již zákon o kontin
gentování cukru a rozdělení kontingentu, ježto
vyjednávání s uherskou vládou nevedlo k dohod
nutí. Uherské vláda tvrdí, že dle kontingentu
uherský trh vyhrazen jest jedině uher. cukrovarům;
rakouský cukr má býti dle toho úplně vyloučen
z trhu uherského. Tím ovšem bylo by ohroženo
celé vyrovnání ujednané mezi Szélem a dr. Kórbrem.
Nové vítězství Maďarů na obzoru, spolu ale nová
ministerská krise v Rakousku.

V říš. ministerstvu vojenství pracuje se na
programu, dle něhož byl by upraven přechod od
tříleté presenční služby k dvouleté během násle
dujících pěti let. — Říšským ministrem finančním
a spolu správcem Bosny a Hercegoviny stal se
mimo nadání po + Kallayovi rakouský vyslanec
v Athénách baron Burian. Jest dobrým znalcem
východních záležitostí, smýšlením všsk Maďar
jako jeho předchůdce.

Irsku nastala nyní nová doba. Dosud byli
Iréané pouhými nájemci pozemků, které jich
předkům byly anglickými protestanty odňatv.
Ubozí Irové často bývali nesvědomitými velko
statkáři z nájmů vypuzováni. Boj Irčanů o získání
půdy byl h uževnatý, sž nynější vláda anglická
uznala, že dosavadní stav nedá se udržeti. Podale
předlohu, kterou má býti provedeno vyvazení
půdy a majitelé půdy, kteří své statky prodají,
odškodněni. Obě pak sněmovny anglické dle přání
poslanců irských přijely zákon, kterým nájemci
irští do 15 let mohou se státi pány a majiteli
pozemků. Tím zemé před jistým úpadkem zacbrá
něnu. Sto let trvající boj anglo-irský tím ukončen.
Proto. také král anglický byl minulý týdenv Irsku
slavně uvítán.

Z Bulharska se rozšiřují zvěsti, že kníže
Ferdinand uprchl do ciziny, obávaje se podobného
osudu, jakého se dostalo nedávno králi srbskému
Alexandrovi. Srbsko a Bulbarsko pod správou
společného panovníka krále srbského Petra že
účinněji mohlo by vystoupiti proti Turkům a
otázku macedonskou samo rozluštiti. Zvěsti ty se
však jinde vyvracejí.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červemých Peček. Křesťansko-katolický

vzdělavací podporající spolek „Svornost“ se afdlem
v Červených Pečkách konati bude v neděli dne 2. srpna
t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi ve
spolkových místnostech v bostinci pana Josefa Kuchaře.
Program: 1. Čtení protokolu minnló echůze. 3. Sdělení
spolkových správ. 3. Přednáška důst. pana Jiřího
Sahuly, redaktora „Obnovy“ v Hradci Král.: „České
poměry v XV. století.“ 4. Placení měsíčních příspěvků
a přihlašování se nových členů. 5. Volné návrhy.
I nečlenům vstup volný.

Z Parmíka u Č. Třebové. V nedělidne
19. července pořádala odbočka Věeodb. sdružení pro
Parník a okolí přednášku ve Lhotce o odborovém sdra
Zování. Návětěva byla velice četná — na 140 osob.
Za předsedu zvolen p. starosta lhotecký Josef Pirkl,
místopředsedou p.Jan Dobroucký a zapisovatelem p.
V. Sobčický. Nato ujal se slova p. Fr. Minařík
£ Horního Jelení a promýšlenými elovy nakreslil obraz
všeodbor. organisace. Vylíčiv dále veliké odbor. adru
žení v Německa a v Anglii. skoučil přáním, by i u nás
nastalo něco podobného. Řečník odměněn nadšeným

n načežpředsedavelezdařilouschůzi ukončil.tní posluchači přistoupí k odbočce. „Zdař Bůh!“

Zprávy místnía z kraje.
Pout spolku kř. soc. a dívek

v Hradci Král. odkládá se na don 10.září.
Zprávy diecésní. Jmenováníjsou: Vedp.

Ant. Brychta, síd. kanovník kathedrální kapitoly, jme
pován skutečným konsist. radou a assesorem; p. Jan
Císař, farář kalištský na odpoč. v Zahrádce,p. Fr.
Ebrenberger, kněz na odpoč. v Kouřimi, p. Fr. Rašín,
děkan ve Veliši, p.Jos. Vondráček, farář ne odpoč.
na Král Vinohradech,jmenování bisk. notáry. Ustano
veni jsou: p. Václav Vačkář, administrátor, za faráře
do Chřenovic, p. Frant. Kobliechke, farář ve Lhotě
Zálesní, sa faráře doč. Verneřovic, p. Vil. Keketein,
administrátor, za faráře v Jetřichovsi, p. Ant. Vích,
administrátor, sa faráře v Těchoníně, p. Váci. Hák,
kapl. v Potěchách, sa sám. kaplana do Žlebů, p. Jan
Zítko, kapl. v Trhové Kamenici, za kapli. do Potěch,

. Jos. Káva, kapl. v Bílém Oujezdě, za kapl. do
eztíčí, p. Jos. Imlaaf, kaplan v Proseči, za kapl. do

Bíl. Újezda, p. Jos. Stanielav, koop. v Olešnici, sa
administr. do Lboty Zálesní, p. J. Dítě, administrátor,
sa faráře v Lanžově. V Pánu zesnuli: dne 22. Června
t. r. p. P. Osvald Čašna, O. Praem. b. notář, býv.
farář v Senožatech, provisor konvikta v Želivě, p. Jan

Sládek, děkan v Sedlci, + 7. Července (nar. 1843,
vyev. 1867), p. Karel Kubo, (V. vola.) farářv Liberku,
+ 30. července (nar. 1006, vyse. 1387), p.Leop. Mazáč,
probošt na odpoč. v Poděbradech + $4. Července(naros.
1834, vyov. 1849.) Uprásdněná místa: Lhota Zálesní
Huttendorf), fara patron. náboš. matice, od 7. Července;

lec, fara patron. kníš. ze Schwarzenbergu, od
7. červenne; Liberk, fara patron. hrab. Bobuše « Ko
lovrat, od 21. července b. r.

Kněžské exorelele. Českéspolečnádu
chovní cvičení konati se budou v králově-hradeckém
semjnáti od 34.—28. srpna zá spolaúčastenství Jebo
M. biskupa dra. Doabravy. Německé exercicie konány
budou na hoře Matky Boží blíže Králíků od 18. do
22. srpna.

Regalem za zemřelého sv. Otce.
V pondělí v kathedrálním chrámu Páně o 8. hodině
recitováno „Officium defanctoram“, v 9 hodin pak
sloušil nejdp. biskap Dr. Doubrava zpívané reguiem
e četnou ussistoncí, při Čemě na kůru chorálně zpí
váno. — V úterý sloužil regaiem vysdp. generální
vikář Dr. Frýdek za přítomnosti Jeho Biskapské Mj
losti; na kůra přednaseno při tom regaiem od Etta,
Dies irae od Mozarta, Libera od Wůoeche. — Ve
středu celebroval sádašní slošby Boží vysdp. prelát
Hampl rovněž sa přítomnosti nejdp. biskupa. Sbor
pěl Láblerovo reguiem střídavé s chorálem. — Ve
Čtvrtek sloužil zase sám nejdp. biskup měi svatou za
šťastnou volbu nového papeže (pro eligendo pontifice).
Při tom zpívána mše od Říhbovského střídavě s cho
rálem. Při offertoriu provedeno „Confitabor“ od Rein
bergra. | Slušbám Božím v tyto dny | obcovalo
mnoho kněší, sástupcové samoeprávných i zeměpan
ských úřadů, učitelstvo škol středních i obecných,
důstojnictvo sdejší posádky.Pro vojeko eloušeno též
za $ Sr. Otce zvláštní regaiem u Panny Marie
v pondělí,

Na e k. úsénva ko vzdělání něltelů
v Hradci Hrálové zapisovatise bude letos do
1. ročníku dne 14. září od 3—4 a dne 15. září od
8—11 bodin. Žádosti za dispene od povinného stáří
přijímá ředitelství do 5. srpna. Kromě průkazů o stáří
vykézati se jest vysvědčením od lékaře ustanoveného
nějakým úřadem a posledním vysvědčením školním.

Záložna v Hradel Králové. Vednech
32. —34. června t. r. vykonána byla v záložně zdejší
rovise p. Kratochvílem, vyslaným Jednotou sálošen
v Čechách, na Moravě a ve Slezeka. Místopředseda
Jednoty p.J. Topinkav Praze píše: Závěrečnéúčty za
sok 1902, ješ revisory záložny do nejmenších podrob
ností velice důkladně a pečlivě byly prozkoumány,
nalesl revisor po stránce číselné úplné správně sostas
veny i jsou veškeré bilanční soupivy aktivuích i pas
sivních položek v plném souhlasu ee závodními knihami.
—Zkoumáním všelikých hodnot a dokladů k jednot
livým položkám bilančním účtů těch nabyl revisor
plného přesvědčení také o věcné eprávnosti jich. —
Učetní systém jest jasný a dokonalý, veškeré účetní
knihy a příloby jsou v plném pořádku a jeou úřed
nictvem s péčí i uvědomitostí vedeny. — Kontrola ve
věcech kaesovních a účetních zavedená vyhovoje všem

vkům,jež v té věcize činiti. — Tak jako stránka
administrativní dobře je opatřens, tak tomu také je
po stránce hospodářské, jak o tom svědčí protokoly
o schůzích výboru a odborů úvěrních velice zevrubně
vedené, takže v každém ohledu v záložné nalezen byl
pořádek dokonalý.

O obchodu mlékom, máslem, sýrem
a taky v Hradel Král. (Zdravotnípolicejní
nařízení) Nesmí se prodávati mléko: a) které má
barva mvdrou, červenou neb žlutou, které má odpornou
chuť aneb nepříjemně páchne, mléko sliznaté aneb
nitkovité, mléko obsahojící plíseň, krev nebo hnis,
mléko různým způsobem znečištěné. b) které pochází
z krav stišených snětí slezinnou, nákasou plic, vzte
klinou, tuberkulosou, neštovicemi, žloutenkou, soětí
chřestivou, průjmem, chorobami remene, otravou kpve,
slintavkou a kulhavkou, zánětem rodidel — aneb
z krav, z těchto ehorob podezřelých. c) které pochází
z krav jevících příznaky otravy, aneb horečkou stiže
ných, aneb léčených jedovatými léky. d) které obsahaje
císí příměskyaneb prostředky koneervající. —$ 6. Dozor
nad všemi obchody mlékem v městě vykonává měst.
fysik a měst. svěro.ékař, kterým přísluší právo revi
dovati veškeré místnosti k prodeji mléka sloušícíi
zásoby mléka, jakož i vozy k dopravě mléka určené.
Mléko zdravotně závadné budiž po sepsání obledacího
protokolu bez odkladu zničeno; mléka pouze rozředě
ním zfalšovaného, které zdraví dádným způsobem
obroziti nemůše, badiš užito k výživé chudých v měst.
chadobinci umístěných, pokud ovšem k výživě jest
způsobilým. Vyskytne-li se podezření, že producent
mléka úmyslně porašuje mléko, aneb že mléko pochází
= krávy nemocné, jest měst. úřad oprávněn provésti
ve stájích, z nichž mléko bylo dovezeno, tak svanou
zkoušku stájovou. Krávy podojí se pod dohledem usta
novené komise a mléko takto nabyté podrobí se ob
vyklým zkouškám. — $ 7. Osoby, které stiženy jsou
jakoukoliv nakašlivou nemocí aneb s jinými osobami
podobnou nemocí trpícími se stýkají, buďteš s obchodu
s mlékem bez odkladu odstraněny. Měst. úřad jest
oprávněn naříditi, aby obchod na dobu trvání nemoce
nakadlivé byl uzavřen.—$ 8. Přestapky těchto pravidel
trestají se dle $ 34. a 62. obecního zřízení pokutou
až do 20 korun, pak-li nenastane potrestání dle usta
novení zákona trestního aneb zákona o obchodu po
travinami se dne 16. ledna 1896 (č. Ť. «. 89 s r. 1897.)

9. Toto nařízení nabude platnosti dnem 1. října 1903.
„ 1. Máslo. Prodávati umí se máslo Čerstvé, máslo

nasolené čili trvalé a máslo převařené. Čerstvé máslo
nesmí obsahovati více než 160, vody a nemá obsaho
vati soli. Při přípravě t. zv. trvalého másla nebudiž
přidáno více neš 109/, uoli dříve ve vodě úplně roz
puštěné. Nesmí se prodáati máslo uměle barvené,
máslo hořké, máslo falšované přidáním většího množství

vody, kuchyňské soli (pokud se týče másla čerstvého)neb jiných císích přimíšenin, zvláště věak cizích tuků
(margarinu). Obalování másla šátky, vůbec tkanipami
se zakazuje a emi ce díti pouze čistým porgamenovým
papírem. Jest zakázáno bráti máslo do rukou byť i
rukavicemi opatřených a ochutnávati máslo pomocí



2. Sýr. Sýr budiš chorán vědy v čistém obala,
jeho uschování nesmí býti nikdy užito nádob mědě

ných, ciukových a olověných. Nesmí se prodávati sýr
ený, sýr uměle zbarvený a sýr císími příměsky

(bramboramí, moukou, škrobem, sádrou s p) sfalšovaný.
8, Umělé tuky. Oleomargarin,margarin, margarinový
sýr a strojené sádlo buďteš v prodejových místnostech
Uechovány ve zvléštních nádobách a na svláštních
ekladních místech, které jsou oddělena od skladních
míst pro aschování másla, přepouštěného másla nebo

sýra určených. No tyto jakoš ipapírové obalypři drobném prodejí buďteš opatřeny zřetelnými nápisy
dle ustanovení $ 9 Př.sákona ze dne 25. října 1901
s. P. č. 26. a provád. nařízení ze dne 1. února 19%.
Totéš ustanovení platí o jiných náhraškách másla neb
sádla (kokolin, kanerol a j.) Pokud se týče dosoru,

trestů sa přestupky a doby petnon těchto pravidel,
třeba se říditi dle analogio fo ustanovení $ 6., 7.,6. a 9. zdravotně policejních nařízení o obchodu
mlékem. —

Pomoc nešťastným. C.k. místodržitelský
rade Steinfeld v Hradci Králové vydal následující pro
volání: Ve dnech 12., 17. a 19. Července t. r. postiženo
byso 25 "politických okresů v Čechách strašlivým
krupobitím, jímů po většině zničena byla veškerá
úroda, tak fe mnobým obyvatelům oněch krajin ne
zbyla ani nová satba, že přišedše živelní pohromou
touto o nejpotřebnější potraviny, žito a brambory,
bledí nesčetní nojkratější bídě vstříc. Pročeš obracím
se vedle výnosu praosidia c. k. místodršiteletví
v Praze se dae 27. Července 1904 č. 13.070 na obyva
telstvo okresu zdejšího, aby neštěstím postiženým
rodákům téže vlasti v pohromě tak neočekávané a
veliké jeden každý dle možnosti savépomocí přispěl;
vždyť každý dárek, byť sebe menší, zajisté vsuší slzu
některého trpícího v krajích zboubou navštívených.
Dostane se sice krajinám postiženým od vlády značné
podpory, avšak vzhledem k obromné škodě, již krapo
bití způsobilo, jest nutno, aby též jiní činitelé, celá
veřejuost, ke zmírnění oné bídy přispěli, zejména pak
v oněch obcích, kde obnovu pohromou širelní po
stišeni nebyli. Milodary, jichů dárcové v místních
listech budou uveřejaění, boďtež zasílány zdejšímu
-c, k. okresnímu bejtmanství a za kašdý vyslovoji jit
předem jménem oněch nebobých srdečný dík.

ZoVšoodb.sdružení křesť.dělnictva.
Sohůze užšího výboru dne 36. července v Hradci Kr.
Přítomní: Urban, Jendovský, Pochmon, Lábus, Karásek,
Andrlík a Polák. Podpora nem. udělena: T. Mírvaldovi
v Sušici (plícní katar) 3 K, Fr. Matějkovi v Týništi
(sánět noby) 450 K, A. Loéníčkovi v Hradci Kr.
4prení nemoc) 6 K. Podpora v nezaměst.: B. Jarickému
v Parníka 3 K. A. Čeroému v Praze 4 K. Costorné:
J. Bíbasovi v Ústí n. O. 5 K. Noví členové: V. Markl
v Parníka III., F. nohout v Kardaš. Řečici III, M.
Mikulova v Lomnici II. Ostatní podpory po vysvětlení.

Zprávy školské. Výročnízprávac. k. vyš
ího gymnasia © Hradci Králové za škol. rok 1902 už
1405obsahuje pojednání prof. VI.Vlčkao krystallogra
fickésymbolicev V.tř., katalog bibliotheky prof. a školní
zprávy. — Učitelský sbor pro předměty povinné a něm
činu čítal 20 sil, pro předměty nezávazné 6. Knihovna

rofessorská obsahovala 2899 děl o 6089 svazcích. —
a ústavě studovalo 298 žáků veřejných a 3 priva

tisté. Jasyk mateřský byl všem český. 279 žáků bylo
vyznání římeko katolického, 10 evang. aug. vys., 5
evang. helv. vysn. a 7 židov. — Platu škol. zapla

"ceno 7806 K,tex a příspěvků 898-60 K. — 22 atipen
dietů dostávalo celkem 4308 K. — Podporovací fond
Gymnasijní měl příjmů 3092 K 73 b, vydání 1126*93 K.

Zápis do L tř. koná se dne 16. a 17. září. — Ve
výroč. zprávě c. k. vyšší r o Hradci Králové po
dává prof. B. Konvalinka tam knih prof., dr. J.
„Hruška vzpomíná zemřelých B. V. Spiesseho a K. E,
s Lány a professor Novečeřal pojednává o příspěvku
k rovnoběžnému osvětlení rotačních ploch 32. stupně
v centrální projekci. — Na reslce bylo 28 učitelů
pro předměty povinné s němčinou s pro nezávazné 6.
— Váecky třídy wimo 1. a6. byly paralelní. — Žáků
bylo 368 v-řejných a 2 privatisté, z nichž 3641jazyka

-českého a 3 slovenského. Náboženství katol. bylo 440
dáků, erang. aug 6, evang. ref. 13, šidor. 6 a státem
neuznaného 2. — Školné vyneslo celkem 8730 K, texa
příspěvků 18688 K. 13 otipendistů dostávalo celkem
1147 K. — Fond pro podporování chudých žáků měl
příjmů 7288 K, vydání 1210-38 K, — Do 1. tř. za
pisovati se bude dne 16. a 17. září. — V roční zprávě

-akademie obchodní © Hradci Králové pojednává prof.
Dr. Fr Zachoval o placení cla. Sbor učitelský v r.
1903—03 čítal řádných sil učitel. 10 a 3 vedlejší.
Koihorna professorská čítala 1680dělo 1930 svazcích.
Žáků bylo 142, vesměv Čechů, z nichš 131 katolíků,
10 protestantů a 1 šid. — Nadací mělo 5 žáků
v obnosu 450 K. Podpůrný spolek přijal 2788-16 K,

vydal 11651 K. Novým škol. rokem rozšířena badeakademie na 4 třídy. — Pod uprávou obch. akademie
„jest také pokračovací škola kupecká o 4 třídách a 31
žáky. Z téch bylo 80 učňů a 1 příručí, katolíků 20,
evang. 2 a 3 šidé, Čechů 30, Němec 1. — Jednoroční
dívčí kure obchodní navštěvovalo 25 poslachaček. —
Přiblášky nových žáků do akademie přijímají se ústně

"od 1.—16. září a písemně po Čas prázdnin.
- Mary. Vaděl. spolek kř. aoc. Í a dívek

v Hradci Králové věnoval ne české Bohoslažby vo
Vídni 10 K. — Slečna Olga Rysnerová, dcera řídícího
učitele v Kyji u Tratnova, darovala chrámu Páně

„Německo-Brnsnickéma nádherné mešní roucho vlastní
rukou slatem a hedvábím vyšívané. Zaplsť Pán Bůh!

Sleva na státních daních. Obledněpro
vedení článku IV. až IX. sákona ze dne 25. října

1896, č. ř. s. 220. o přímých daních osobních po
skytoje se na rok 1903 slova na státní dani třídní a

-činžovní v částce dvanácti a půl procenta,a na státní
dani pozemkové v částce patnácti procent.Slera tato
počítá se. pouze.z daně státní a nikoli též z přirášek
samosprávných korporací. Po skončení individuelního
rozdělení alev na jednotlivé poplatníky bude slova na

rok 1903 vzpadající do průkazů berních (do berní„kníšky, ukládacích listů, platebních roskasů) stranám
„dodatečně vyznačena. Doba, v kterou se počne 6 vy

značením elev strasám do průkazů berních, bude
svláště všeobecněvybládena| Stran provedení článků
IV. at XI zákona ze dne 26. října 1A06, P, z, č, 320
na rok 1943 ponecháno bylo zmírnění úhrnu daně
s výdělku v platnosti, jak jit v letech předešlých pro
vedeno bylo; berní míra ustanovena byla podnikům,
které povinny jsou vydávati veřejné účty, označeným
v $ 100. odstavce 1. a 5.8.0. p. d., na deset procent.

Krvavá taneční zábava. (Z Nového
Hradce Králové.) V nedělí dne 26. července konala se
v bostinci „u Zeleného stromu“ taneční zábava. K sá
bavě této sešlo se mnoho vojska a to hlavně od 43.
pláku « Hradce Krát. Z nepatrné příčiny povetala
hádka, kterou vyvolal Jos. Hemelfk, dělník kamenický,
vyťav jistému vojínu poliček. To bylo znamením k vše
obecné feži. Vojínové hnáni „civilisty“ tasili zbraň a
bodali každého na potkání, ohrožajíce celé okolí.
V hostinoi vytloukli okna, ano i ve dvou domech
v ulici, kterou prcheli. Zraněno bylo celkem 13 osob.
Vřava byla tak veliké, že se i na poplach troubilo.
Četnický strášmistr p. Josef Holzmann učinil všemu
konec. Bylo by uá na čase, eby o bezpečnost občanstva
bylo nálešitů postaráno. Napilí vojínové často a bez

příčiny ohrožují po vilnici £ Hradce Kr. ne N. Hradecr. se vracející pokojné občany. Správa vojenská
v Hradci Kr. měla by sjednati náprava v chování se
vojínů, aneb af se vůbec zakáže vojínům přístup na
Nový Hradec.

Nález. U p. Kieslicha, papíraíka v Hradci Kr.,
zapomněl si někdo pěkný hedvábný deštník.

Spolek majitelů domů v Pardubi
eleh vvolává do Pardubic na den 9. urpna t. r.o
10. bod. dopol. manifostační ejezl majitelů domů
z království Českého. Na sjezdu jednati se bude
pylášté o oatuosti směny volebního řáda v obcích, o

třebách a stescích majitelů domů vůbec. Schůze
oná ae v sále na Veselce.

Odhalení pomníku mistra Smetany
v Hořicích. Dílo, které hadební apolek „Dalibor“

před 14 lety započal, blíží se ku svému zakončení.ne 2. srpna t. r. bade prrní pomník mistra Smeta
novi ve velkých, s uměleckým vkosem svláště ktomu
účeli založených uadech Smetanových v Hořicích
slavnostně odbalen. Jest zhotovený dle návrbu prof.
M. Černilav hořické c. k. odborné škole sochařsko
kamenickéa byl již na svémmístěvsadechpostaven.
— Na vysokém sloupu, jednoduše okrášleném jest
poprsí mistrovo trefně portretováno; spodek zdobí sou
soší „Jeníka s Mařenkon“ v momentu „věrného mi
lování.“ Stojící švarpý jinoch sklání se nad sedící
Mařenkou. Na zadní straně jest skupina hudebních
nástrojů, na které andělé s oblakpohlížejí Vše tak
prosté a přece každé srdce české mocně uchvacující.
— 80 slavností spojen jest XI. župní sjezd První
české pěvecké a hudební šupy. — Pořad slavnosti: Dne
1. srpna odbývá se o 8. hod. večer elavnostní aka
demie s vybraným, výhradně ze skladeb Smetanových
sestavajícím programem. Dne 2%.srpna o 11. hod.
bude pomník slavnostně odbalen. Slarnostním řeční
kem jest pan Fr. A. Schubert. — Slavnost koné se
v době hořické hospodářsko-průmyslové a umělecké
výstavy a účastníkům naskytoje se příležitost seznati
ve zvláštní síni Smetanově vzácné psmátky Smetanovy,
které ještě nikdy nebyly v tak velkém počtu pohro
madě. Předprodej legitimací ve spořitelně.

Vlaky ma výstavu pardabskou. Z
příčinou Východočeské výstavy v Pardabicích vypra
veny badou po dobu trvání této výstavy t. j. od
36. července až do 15. září b. r. každý svátek násle
dující zvláštní osobní vlaky: Na trati Pardubice
Král. Hradec: Pardubice odj. 11% večer, Rosice
příj. 11:8 več., Stéblová příj. 1153 reč, Opatovice

Mj. 12% ráno, Kral. Hradec příj. 1216 ráno. Natrati
arduvice Chradim: Pardubice odj. 12) večer,

Rosice příj. 112 reč., Jesenčany příj. 11%več., Modlešice
příj. 1161 več., Chradim příj. 1302 ráno. Při větším
návalu cestujících pojedou v době Pardubské výstavy
jsk v neděli a ve svátek, tak i všedního dne v pří
padě potřeby před vlaky osobními zvláštní vlaky. Je
tudíž nutno, by p. t. cestující obecenstva co nejčasněji
na nádraží se dostavilo, by odjezd všech cestujících
bez překášky byl umožněn.

Sjezd klobončníků z východních
a Meravy konati se bude v pondělí dne

17. urpna t. r. na výstavě českého severovýchodu
v Hořicích s tímto programem: 1. V 9 hodin dopol.
schůze v hotelu „u zlatého Beránka“ a volba fankci
onářů. 2. V 10 hod. odborná přednáška p. Šetlíka,
přednosty lučeb. oddělení průmysl. atechnolog. muses

ružského o moderních tužidlech a barvení plstěných
lobouků, cídění siaměných klobouků. 3. Dotazya

volné návrhy. 4. Společný oběd. 5. Ve 3 bod. odpol.
společná problídka výstavy, kde v pavilonu techno
logickém umístěny badou moderní stroje na výrobu
klobouků, přístroje na žehlení a tužení, lisy, stroje
šicí atd. Částečná demonstrace na atrojích. Přiblášk
k tomuto ojezda přijímá p. Jan Vavra, klobonční
v Hořicích. Výbor sjezdu toho doufá pevně, še každý
z kolegů dle možnosti účastní se tohoto ojezdu důle
šitého.

Zemský ovocnický sjezd a kurs o
zpracování evece. Zemský ovocnickýspolek
pro král. České s komitétem Východočeské výstavy
pořádá v Měšť. besedě v Pardubicích dne 8. září t.
r. ovocnický ejezd Česk. pomologů apřátel ovocnictví.

Na programujsou pk říd.učitelep. K. Horáka a profesora p. J. R. Demela. — Praktický kare
o zužitkování ovoce koná se s obsáhlým programem
v Měšť. besedě v Pardubicích dne 6., 7. a 9. září. —
Vstapdo schůsea kareu jest kašdému volný.— Přiblášky
k výstavě pozdního ovoce přijímají se do 30. srpna, ke
kureu a sjezdu do 25. srpna, ale též v den sabájení.
V přihlášce udá se: jméno, stav a bydliště přihláše
óbo, na jsk dlouho šádá ubytorání a kde. —
častník ojezdu a kursu podle a přihláškou za legiti

maci 3 K. — Vystavorati možno vše, co do odboru

ovoonického i telenářského epadá. — Na předmětuneobť jest jméno vystavovatele, předmětu, jeho popis

účel avýhody. r „P „ jeho popis,

Z Parduble. Starobylýkostel náš oa Nor.
Městě nevolal marně k dobročinným ardcím: „Ne
opouštějte mne, nenechte mne zabynouti, smilujte se

aspoňvy, přátelémoji,nadelmnou|“ pepělit na opravutito P. T. dobrodincové: p. prof.Stejskal 2 K, pí M.
Schiebertová 4 K, Končický Hugo, šák,1 K 40 hb,dp.
Hornov Vladimír, katech. v Nur. Bydšové 5 K, pí
Novotná, chof učitele 3 K, pí M. Bobová 1 K, p B.
Horáčková 5 K, pí Růš. Horáčková 5 K, dp. Liebich
Ant., katech. v Chradimi 5 K, p. c. k, stavební rada
Fialka 100 K, pí Vozihnová 2 K, rodina Hanzlíkova

8 K,p.B.L 2K, nejmenovanépsní 3 K, K, Pocho-.bradeký, ták 8 K, p. V.Matoušek zo Žižkova 2 K,
. ing. Novák, 5 K, p. vrch. kom. Kitsioger 6 K, pí
olfová Anna 12 K, pí Khomová 10 K, p. Janeček,

stavitel 30 K, p. šk. rada Mazánek s chotí 10 K,
sl. Občanská záložna v Pardabicích 1000 K, ctěná
firma Korhart a Tachecí 10 K, ct. rodine Minaříkova
6 K, pí M. Procházková 10 K, dítky František, Karlík
a Kristinka Wernerovi 8 K, p. Hora, ředitel v. v.4 K,
pí Maschková, choť c. k. ofticiala 10 K, p. F. Hora
schotí 7 K, zpokladniček 15 K09 b, celkem 1484 K 49b.
K tomu posledně vykázaných 445 K z8 bh, činí
1798 K 77 h. Všem dobrodincům vděčné „Zaplať Pán
Bůb!“ Laskavé příspěvky přijímá katecheta při novom.
škole dp. A. Adam v Pardubicích.

Slatinné lázně Velichovky u Josefova
v Čechách do 23.července navštívilo 389 lázeňských hostí.

Naše výstavy. Otevřelyse již brány vý
stavní, aby český lid shledl výsledky své práce, aby
ukázal cizině, v čemž pokročil a čím nad ni vynika
a takó aby našel vzpružina k další činnosti na osvě
tovém poli ptáce. A také zájem celého národa upíná
se k oběma výstavám našim pardubské a hořické,
jak pozorovati bylo uš příjejich zahájení. — Východo
Česká |výstava v Pardubicích otevřena byla v sobotu
26. července. Staroslavné město ve svátečním bávo
vítalo se všech stran přijíždějící četné hosty, mezi
nimiž zástupce vlády dvorní rada Vojáček, poslancové
zemětí a říšští, depatace armády, zemského výboru,
městské rady pražské, četných měst okolních a růz
ných spolků a jednotlivců. Hradec Kr, zastupoval staro
sta p. dr. Ullrich a jeho náměstek p. Pilnáček. Pozvané a
před radnicí shromážděné bosty o 10.bodině dop. uvítal
staroste města dr. Formánek, načež účastníci v prů
vodu odebrali se na výstavu. Tu před representačním
pavilonem města Pardubic seskupené hosty uvítal
předseda výkonného výbora výstavního dr. Štolba
vyloživ účel a důležitost výstavy. Starosta dr. For
mánek nadchnav pak posluchače mistrnou řečí svou
o důležitosti výstav, prohlásil výstavu za zahájena.
Výstava rozkládá se na obecních pozemcích a na
ovocném sadě „Olšinách“ při řece Chrudimce. Z budov
výstavních vyniká průmyslový palác jak vnějším
sestrojením, tak i množetvím vyložených průmyslových
výrobků. Pavilon sportovní zajímá řadou vyložených
obrazů, sbraní, motocyklů atd. Vedle vyjímá se pěkně
pavilon Kutné Hory. K nim draží ve útulný pavilon
lesnický a rozsáhlý pavilon strojnický. Zemědělce
zajímati bude pavilon pro stálou výstava zemědělskou

s podražnými ještě ponilony. Všechpavilonůje celkem78. V rozlehlé aróně výstavní konati se bandou různá
ochot. představení a zábavy. Na hříšti pořádati se
budou rytířské hry a různé závody. Výstava při za
bájení nebyla sice úplně hotova, nicméně už tehdy
mnobým překvapila. První den výstavy v neděli těšil
se návětěvě 28000 osob. — Výstava českého sovero
východu © Hořicích zahájena byla v neděli dne 26.
Červonce. Půvabné město Hořice v slavnostním lesku
vítalo toho dne četné hosty. Starosta města dr, Tomsa
jménem města přivítal vzácné hosty v zasedací síni
městské radnice. Přítomen byl protektor výstavy J. O.
brabě Harrach, mnozí poslancové, zástapcové mnohých
měst, úřadů veřejných, spolků a jednotlivců. Hradec
Králové zastupoval posl. a sturosta p.dr. Ulrich a dr.
Batěk. Přítomen i p.místodržitelský rada Steinfeld.
Na výstavě uvíta) uhromážděné J. O. hrabě Harrach,
který vlasteneckou řečí svou a neochabajícím při svém
stáří zápalem nadchl a porzbudil přítomné, aby neu
stávali v kulturním povznášení národa konče slovy:
Kde láska, tam mír, kde mír, tam blahobyt a kde
blahobyt, tam vývoj kultaruí a moc. Starosta dr.
Tomsa vyložil důležitost výstavního podaiku u vý
znam města Hořic v kulturním poslání. Po řeči okr.
starosty Janáka následovala prohlídka výstavy. Jako
v pobádce ocitne se pozorovatel při prvním pohleda
na výstava, která ladné rozprostírá we na malobném
úbočí pod starobylým kostelem er. Gotharda. Hořická
výstava má v sobé zvláštní rázovitost, přítažlivost
jinde nevídanou. Zvláštností výstavy jest mohutný
pavilon sochařský a kamenický. Zajímavost budí
pomník Smetanův, Husité na stráži, Riegrův obelisk,
avilon hraběte Harracha, pavilon krkonošský s Kra
onošem, kralohradecký, zemědělský, axposice hospod.

strojů, Vrázův „Orbis pictus“ a mnoho jiného, jež
nelse vypsati, ale třeba shlednouti. Každý návštěvník
výstavy jistě bude překvapen a potěšen pohledem na
to množství české práce.

Ze Staré Paky. (Úmrtí.)Dne31. července
pohřben byl na zdejším hřbitově pan Josef Šalc, vý
měnník v Brdě,otec vdp. konsistorního rady Dra Frant.
Šalce. Devět kněží okolních « vdp. vikářem Janem
Sehnalem v čele a neobyčejné množství občanstva přišlo
vzdáti mu službu poslední, dusvědčujíce takto, jaké
úctě a vážnosti těšil se v Pánu zesnulý po celém
okolí. O jeho životě se v pravdě fíci musí, že řízen
byl zásadou „Modli se a pracej!“ Z malých poměrů
domohl se neúmornou prací a houževnatou pílí po
měrného blahobytu a všdy horlivě plnil své povinnosti
křesťanské a rád přispíval na zvelebení chrámů a soch.
Bylť to typ poctivce českého a povaha z křemene lidu

horského. Překrásné o ném promluvil nad hrobem vdp.
vikář, připomenav jeho práce a velikou obětavou láska
k rodině milované, Zmizel z našeho středu, ale vspo
mínka na typickou tvář s na jeho vypravování událostí
let minulých, které ve výtečné měl paměti, bude
diouho mezi námi šít! R. 1. P.

Úmrtí a pohřebdp. P. Karla Kubna,
faráře v Liberku. V úterý dne 31. červencešla
od úst k ústům truchlivá zvěst: P. Kuhn jest mrtev.
Srdeční a mozková mrtvice učinila konec jeho blahu



svých svěřených oveček zaevěcenému života. V pon
dělí ráno sloušil ještě- dp. farář mši ov., na to učil
4 hodiny ve škole a téboš dne večer zastihla jej smrt
v mužném věku 38 jar. Kdo vypoví nářek ubobých
rodičů, jimž zesnolý byl jedinou podporou v pokro
čilém 'jejich etáří! V pátek uložena byla tělesné

schránka zvěčnělého p. faráfe k dočasnému odpočinku
Da posvátném sadě hřbitovním v Liberku. To přečetné
účastenství při pobřbu bylo výmlovným svědectvím,
jaké lásce s úctě ce zesnulý těšil. O 10, hod. dopol.
vykonal výkrop ve faře za assistence přečetného du
chovenstva vdp. P. J. Šrámek, vik. sekretář a farář
v N. Rybné. Raker vnesena kněžími po slavném

růvodu po náměstí do chrámu Páně. Po příchoda do
Kostela vystoupil chvalně snámý kazatel vdp. P. Fil.
Konečný, farář v Bělé, na kazatelnu, promlavil nejdříve
německy a pak česky velice dojemnou feč, v níž líčil

zeenalého jsko vsorného, zbošného kněze dle vzoru
Bož. Srdce Páně. P. Kabn, ač rodem Němec z Lan
škronoa, by! vědy spravedliv i k národnosti české.
Na to sloužil a hlavního oltáře slavné regaiem vdp.
vikář P. V. Kleprlík a a vedlejších oltářů dp. farář
kačerovský P. Scheitz a vp. kaplan velkoonřímský P.
Rčesler. Za blahola zvoua opaštěna rakev s tělesnými

zůstatky nám tak drabého spolubratra v chladný
lín země; smuteční hosté opouštěli se zarovemým

okem sv. pole. Pohřbu se oúčastnilo 31 kněší, mezi
pimiš byl též dp. farář z Langenbrůcku v Pruském
Slezeka a vdp. P. Petr Kanda O R. z Králík, jeden
bohoslovec, 30 učitelů z blízka i z dálí, místní obec.
zastupitelstvo, zástapce rychnovškého patronátu, za
stapitelstvo okresn rychnovského n. Kn. v Čele s velect.

. starostou Dr. Langem, vůkolní pp. starostové,
Easitatvo, zpěvácký spolek s hudbou, jiné korporace,
továrník p. Lerch ze Skuhrova, školní mládež, jakož
i nepřehledná řada věřících. To četné účastenství při
pohřbu, ta apřímná kondolence budiž trachlícím po
zůstalým aspoň částečnou útěchou v dobách pro ně
pejtradnějších. R. i. p.

Z Nového Bydžova. (Jubileum). V s0
botu dne 25. t m. bylo město naše evědkem tiché,
dojemné slavnosti Toho dne slavil bisk. vikář a děkan
zdejší vdp. Jos. Šrámek jnbileum svého čtyřicetiletého
kněžství. Veledůstojný jabilár zamýšlel slaviti den
tak památný ve vší tichosti — neš stalo se jinak.
Ukázalo se, jaké těší se vdp. vikář vášnosti a lásce
jak v celé osadě, tak mezi duchovenstvem svého vi

ista. Ku slašbám Božím, jež sloušil vdp. děkan
za četné assistence vikariátního kněžetva, dostavila
se sl. městská rada, zástopcové všech zeměpanských
úřadů a četné spolky s prapory. Při měi av., při niš
ct. zpěváckým spolkem zazpívána nově nacvičená
česká mše Gregorova, nemohl se vdp. vikář ubrániti
mocnému pohnutí pod dojmem této spontánní oslavy.
Po mši sv. byla v budově děkanské vdp. jubilároví
vyslovena četná blahopřání. Za kněšatvo vikariátní
učinil tak vdp. vikar. sekretář Jos. Pospíšil, farář
v Lužci. Celá slavnost zakončena přátelskou hostinou,
při které vdp. děkan by! předmětem nových blaho
přání,ješ vyznívalav upřímné:„namnohá—mnobá
ještě léta I“

Z Jičíma. Za příčinou zóleté upomínky na

účastenství zdejšího„oka č. 74. na okupaci Bosnya Hercegoviny nepořádána bude ve zdejším městě dne
2. srpna t. r. přátelská nchůska válečných kamarádů
plaku toho s oné doby. Zvláštní komité zjistilo již
přes 1500 účastníků bydlících v někdejším obvodu
pluku č. 74. Aby téš nemajetní účastníci na schůzi
té podíl bráti mohli, žádá komité majetnější soudrahy
válečné, aby tito, pokud možno, nějakými peněžitými

etl laskavě přispělí a cís. redovi p. MUDra
té bude následující: 1. V wobotu dne 1. srpna večer
o 8. hodině městem čepobití hudby c. a k. pěšího
pluku č. 74. „Schónsich“. 2. Ve velké droraně domu
Palackého přátelská schůze a koncert kapely vojenské
spojený s přednáškou a předráděním zřetelných obrazů
2 dějin okupace. — V neděli ráno o 8. hodině seřa
dění válečných soudruhů s roku 1878 v lípovém
stromořadí; o */, na 9. hod. pochod na Velké náměstí,
kde bude uloužena polní mše av. Po té české a německé
oslovení účastníků, pak defilování. Na to projev díků
městu Jičína za podporu a dobrodiní v okupační době
příslušníkům pluku č. 74. prokázanou. Odpoledne téhož
dne v případu příznivého počasí počínajíc 3. aš du
6. hodiny prorenádní koncert vojenské hudby v Libo
sadě. V pondělí návštěva vojenského hřbitova u Kbelnice
a prohlídka bojiště z roku 1866, na konec návětěva
Prachovských skal. —

Z Německo-Brodska. Nad Lačicemia
Okrouhlicemi strble se v neděli dne 19. t. m. k večeru
hrozná bouřka: blesky ve křižovaly, kroupy hrozně
počaly padati, větší než ořechy až '/, kg těžké; obna
jsou vesměs vytlačena, úroda polní úplné zničena.
V několika minutách vše zničeno, se zemí srovnáno,
ano v mnohých místech i veliké rokle jsou na polích.
To budou umutné žná v krajině naší, kde většina
obyvatelstva jen na tu hroudu pozemskouje odkázána.
Pomoc je tu natná, bída velká! Růb nám pomoz!

Nová vikarlátní skuplea zemské
ústřední Jednoty česk. duchovenstva
utvořila se dne 16. července o konferenci vikariátu
v Rychnově, Členů je 21. Předsedou a pokladníkem
veldp. V. Kleprlík, děkan a vikář. Delegátem dp.J. Kř.
Šrámek, farář z Německé Rybné, jednatelem dp. Jos. Pohl,
kaplan vDobrém, nábradníkemdeiegátadp.Fr. J. Košťál,
farář v Skuhrově. Skupina šádá, aby nebyla brána zo
zřetele otázka patronátní -- úprava spravedlivější
v tom ohledu. „Věstník“ a „Kalendář česk. duch.“,
aby vydáván byl jednotou. Jednota aby zakročila
o spravedlivé výměry romunerací za cesty do ško) dle
nového zákona. Aby obstarán byl správný výklad
nového zákona o kolportáži a aby £ K poplatku člen
ského zůstaly pro skupinu.

Dvojctihodnému panu Fr. Šebe
stoví, kazatoli v Kroumé. Růčiljste taky
oslavovati Husa v Krouné; aby ta „oslava“ dopadla
hodně „důatojně“, musil jste katolíky provokovati
okenním nápisem: „Není pravdou to, co papež řekne,
sle te, co v plsmě psánol“ Jako bychom my katolíci
písmem sv. pobrdal. Zatím si bo však vážíme roz

hodně vív neš lidé Vadí strany, kteří jedno knihu po
drabé s písma ov. vyhazují, jakmile vidí, do takové
knihe jest jasným svědectvím proti jejich světským
výmyslům a justamentům. A kdyžuž myslíte, že ten
pepež neučí podle písma, tášeme se zdvořile, proč
sám stvrdil, še jest písmo svaté slovo Boší a proč
některé knihy s něho nevyloučil, jeko to očinil šikovný
Luther? Vy to víte ostatně sám, že maoho na to
přijde, jak se písmo vykládá. Nesáleší jen na tom,
věřím-li písrou, ale také na tom, jakého výkladu písma
následují. To snad přece dobře víte, že i co mošno

jasné státní poragraíy dovedou někteří advokáti „vyavětlovati“ všelijak a kašdý r nich to činí jinak. Tím
více dovedli a dovedou nejrůznější protestantské sekty
podle libosti měniti výklad slov písma av., protože
jest to sde o mnoho lehčí než při paragrafech. Měl
jste tedy připeati zároveň, kterému výkladu písma se
má věřiti. Ale to jste z pochopitelné opatrnosti ne
posnamenal, poněvadě výklad Kalvínův jest jiný,
výkled Lutherův jest jiný, výklad českých protestantů
jiný. atd. A Vy zas vykládáte jinak pfemo než všickni
tito „reformátoři“. Na př.teď byste se přece nenpo

vážil pode Jsthera tvrditi. če věčnáspása nezávicíod dobrých skutkův, sle jediná od pevné víry. To by
Vám an: Vaši posluchači nevěřili. Ostatně víte dobře,
že spupnía samolibí lidé dovedli hájiti i své nejne
amyslašjší bláznovství rouhavě písmem svatým. A když
už papeže rád nemáte, vzpomeňte si, jak nekřesťansky

rote
stantské, kteří chtěli písmo trochu líp arozomněji
vykládati neš on sám. Jestliže jete tedy bláhová sta

věl proti papeži pe mobl jste připsat, če aniLutherovi se nemá věřit, ale písmu. Ti Vaši „refor
mátoři“ se proto tolik na papeže zlobili, že se ne
mohli dočkati, až budou papežovati oni semi. Nejdřív
počsli boj písmem, a když seděli v sedle pevněji, po
čeli poroučet nejen svým ovečkám, ale i samému
písma. A tohle přece žádný papeš nečinil. Jistě byste
se moc zlobil, kdyby Vám řekli Vaši věrní, že tedy
nemasí věřiti ani Vám, že jim dostačí písmo. Ta
byste bned začal dokazovati, že je přece musí někdo
také vykládat, že všichni lidé nejsou stejně moudří.
A měl byste pravdu. Teď jen příjde na to, od koho
by si Vaši svěřenci měli dát vykládati písmo apíš:
zda od těch, kteří se drží výkladů svatých otců prv
ních století po Kristu anebo od těch, kteřípo tisíci
letech začali učení prvních křesťanů svévolně porášeti,
tek že si ustrojili víru, o jaké do té doby žádný
křesťan nevědol. Papež a my katolíci s ním wedržíme
pevně výkladů svatých otců, ale Vy, dvojetihodný
pane, držíte se učení takového, které jest ve velikém
rozporu stou vírou, jakou zneli nejetarší svatí otcové.
Uš nám to tedy odpusťte, že jeme vi vyčetli z písma
něco jiného a lepšího než Vy. Místo oslavy Husovy
jste chtěl urášeti bezobledně náš náboženský cit; po
dobáte se takovému hrdinovi, který k vůli potrestání
svého bližního čmárá na zdi a na vreta všeliké
„zdvořilé“ nápiey. Ale nás takovým konekem nijak
nezmýlíte. Zatím tolik. Katolíci Krounětí.

Různé zprávy.
Nešťastný manévr. Veřejnostbyla vzrn

šena přebvapujíci zprávou o hrozném neštěstí při
vojenském manévra v Hercegovině mezi Trebinjí a
Bílkem. Kdo zná bolé pusté utráně tamějšího kraje,
uvěří, že služba vojenská jeat tam velmi obtížná.
Depním vedrem rozpalají se vápencové stráně tou
měrou, že ani za noci nevychladnou a tak po celé
léto jest kraj tento žbavou plotnou Vody jest zde
nedostatek a přiveze-li se v nádobách, mívá skoro
teplota vzduchu a pranic člověka neobčerství Vojenská
cvičení odbývají se obyčejně za časného jitra, protože
jiš v 10 hodin dopoledne bývá tam vedro 30—40* R.
V lehkém cestovním šatě jest ud v takovém vedru
téměř nemožný, natož v komisní tlusté bluze « těžkou
vojenskou výsbřojí v hustých řadách. Celodenní téměř
cvičení za takových okolností nutno považovati za
zbytečné týrání mužstva, protože výsledek manévru
tohoto byl mnohem žalostnější pro mušstvo nežli za
dob okkupsce samo dobytí města Trebinje. Když se
pluk vrátil, echázelo prý z 800 mužů na 400. Většina
jich ležela na pokraji cesty v příkopech — úplně vy
sílena. 19 mužů již zemřelo a mnoho jest těžce ne
mocných. Katastrofa tato jest tak zdrcující, še ani
úřední kraby neodvášily ae ji popříti. Ř íšské mini
uterstvo vojenství splnomocnilo „C. k. telegrafní
korespondenční kancelář“ k prohlášení toboto obsahu:
„Některé časopisy přinášejí zprávu, že dne 20. t. m.
při pochodu pěšího pluku č.4€ z Trebinje do Bílka
větší počet vojínů následkem úpalu slunečního přišel
o život. Ačkoliv v časopisech obsažené poznámky

musí se přece s politováním potvrditi, že jmenovaného
“dnepatnáct případů úpalu slanečního se

něným podrobným pátráním vyšlo ne jevo, že s vojenské
strany učiněna byla potřebná opatření pro úlevy na
pochodu a opatřění vody, i že Čnetěji nařízen byl
odpočinek. Příčina politování hodných nehod bude asi
spočívati v neobyčejně vysoké teplotě, jež jmenovaného
dne v tamější krajině panovala a za posledníhooddíla

pochodových pobybů ze 32* na 40* B.vystoupila.“katastrofé bylo bývalo možno uniknouti, nasvědčuje
okolnost, že jistý setník se uvou setninou, když viděl
vysílení svých lidí, až do západu slunce se uchýlil do
stinného místa a večer se svým mužstvem, jež bylu
úplně zdrávo, přibyl. Zmíněný setník projevil při ži
velní této pohromě tolik stratégického důvtipa, že by
měl býti povýšen ihned na velícího generála ohrože
ného tohoto kraje. Událost bercegovská posílila zase
hojně snaby pravých odpůrců militarismu.

Inženýr — knězem. Minulý týden vy
svěcen byl na kněze ve Svatoštěpánském | chrámu
ve Vídmi p. Fr. Mudra, jenž absolvovav realku a
technika věnoval se technické slušbě na dráze šelez
niční. Posledně byl inšenýrským adjanktem u řiditelatví
státního nádraží v Plzni, kdež pojel úmysl věnovati
se stava kněžskému. Při veliké pilnosti podařilo se
ma jiď ze rok složiti závusku maturitní z latiny a

řečtiny ne gymnasiu v Plzni, načeš byl přijat d
semináře ve Vídni.Novosvěcenec tento, stár jen práv
8% let, absolvoval uš dvě střední a dvě vysoké školy

Požidovštělé školy. Německégymnasium
vUbor. Hradišti na Mor., v kraji to sčistě slováckém,
jest vlsstně ode dávna gymnasiem šidorským. Letos
mezi 194 žáky bylo 106 židů. V III třídé bylo 5
křeeťsnů a 14 didů Židé ti jeou k tomu ještě sehnání
se věcechmožných stran. — Nadívčím lyceu německém
v Brně mezi 51 úákyněmi čtvrté třídy bylo 15 kato
liček. 6 protestantek u 30 židovek — Mezi 4 abitu
rienty v Brně bylo 18 židů ©— Z toho také dobře
poznati, kdo vlastné na Moravě udršoje a podporuje
němectví.

Německé boykotování českých fi
vem. Litoměřické a jiné časopisy ne severu českém
vyhlašují boykot „Prvaf české akviové upolečnosti
orientálských cukrurinsk a továrně na čokoláda“ na
Král. Vioobradech a první moravské tovarně na vodo
vody a pampy Antonin Kunz v Hranicích na Moravě.
Vyzývají ko krajním. boji proti těmto firmám, čímě
však jen dosvědčojí. že oba české podmiky vynikají
ve svých oborech solidností a výbornustí, tak že se
jich konkurence i německé továrny obávají. Tážeme
se, jek by avi pochodily ty polmokelské a lorosické
firmy, jichž výrobky ze starého zvyku ještě mnozí
kopci s cukráři prodávají, kdybychom proti nim stejným
způsobem zakročili? Zajisté by jim voluo nebylo,
jako by nešlo k dubu pampařům teplickým a libe
reckým, kdybychom na jejich jedoání posvítili. Je to
nebezpečná.bra, jiš německo-naoionální sařivci na s0
veru Čech počínají a mohli by se při ní na konec
hodně pořezati.

flunce jake hnací síla v houpo
dářství- V Kalifornii připadlí za letošních paren
farmáři na zvláštní myšlénku: použiti žáru slanečního
ku hnaní parních motorů a strojů bospodátekých.
Vydestný jeden takový motor pracuje znamenitě na
farmách a Los Angelos. Motor vostará s vydutéhbo
zrcadis © 10 m v průměru, skládajícího ve zo 1788
zrcadlových desek, proti slunci obrácených, v otvorem
uprostřed, velkým 5 m. Zrcadlo jest uváděno v pohyb
hodinovým strojem, sledujíc ustavičné pobyb slunce a
zachycujíc otvorem jeho paprsky. Tyto paprsky zrcadlo
odráší a soustřeďoje na motorovém kotli, obsahujícím
670 | vody. V kotli vyvinuje se pak pára o tlaku
14atmoslěr, pobánějíci stroj perní o 16 koňských
silách. Půwobnosti té dosáhne motor běbem jedné
hodiny slunečního účinku. Farmáři v kalifornii po
užívají hlavně sluneční afly hnací k čerpadlům. Také
pro dyname, sloušící na osvětlování příbytků, pvušili
farmáři síly alaneční s dobrým prospěchem.

Literární movinka. Jako pobrobnírspo
mínka na ndp. biskopa Brynycha tisknou se právě
v biskupské koibtiskárné v Hradci Kralové
jeho katechove, jež jako bývalý profosvor svým po
slachačům diktoval, (o mši sv., o Božich přikázáních,
o svátostech, o modlitbě a jež zevrab:č vydány ne
byly. Vydáví jich tiskem « povolením nejd. bisk. kon
sistoře uspořádal dp. Karel Janský, faráťt v Uherska,
svým naklader. Čistý výnos těchto katechoví věnován
bude ve prospěch „Adalbertina“ v Hradci Králové,
k jebož založení pan biskup dal podnět. Jiš předem
upozorňujeme na tyto velmi pěkné katechese veled.
duchovenstvo, pracající v duchovní správě, zvlášť vo
školách méně roztřidéných a jako dobrou poměcku i
vzbledem k věci samé i vzhledem ku šiechetnému
účelu je odporačujeme. Rozesílání katechosí díti se
bade před začátkem Školuiho roku. Csna výtisku je
vel: levná 1 K 80 b.

Národní Jednota Severočeská, jejíž
úkolem jest nejen zachovati české obyvatelstvo v kra
jich převahou německých české národnosti, ale i roz
množiti českou pů:u, českou národní država, zejména
na rosbraní národním, v roce 1902—08 zdárné po
stoupila v před. Nově ustanoveno bylo 50 odborů,
tak že nyni čítá Jednota 659 odborů, v nichž wdru
ženo na 60.000 členů. — V zápasech volebních na
rozhraní soreru nestala weani nejmenší ztráta. —
Dnes již všecky větší a silnější České menšiny mají
své národní domy a stálé místnosti, ač dosnd jest
nesčetně míst, kde veškerá úspěšná práce so tříští
o nedostatek vhodných místností. — Pomocí zvlášt
ního fondu pozemkového zachráněny mnohé nemovi
tonti, ač letos pru nedostatek finančních prostředků
musela Jeduota odmítnonti koop: nabízených jí důle
šitých nemovitostí v ceně přes 2 miliony korum. —
Ve uměru hospodářském pracovaly odbory na rozbraní
národnostním společným nákupem hnojiva, uhlí a jiných
potřeb hospodářských, zařizováním úvěrních družstev

atd. Ve školství rozvinata Činnost vydatná na
všech stranách. Úbrnný náklad na dkolatví v roce
minulém činí 28.500 K 6 h. — Přednášek vykonáno
na 350 místech 7849. — Na poli knihovnictví vypra
veno loni ústřed. výborem 74 knihoveno 7433svazcích
nákladem 4262 K 14 h; úhrnem čítá dnes Jednota
440. pravidelně vyměňovaných knihoven o 73.311
svazcích v ceně asi 70.000 K; téš jednotlivé odbory
zařizojí kojhovny. Rozšiťovány téš mnohé časopisy;
114 odborů má svá vlastní jeviště, na nichž sehráno
loni 253 divad. představení. — Chudým dítkám našich
krajanů položen pod stromek vánoční dárek v ceně
30.000 K. — Příjmy Jednoty vůbec dostoupily výše
v tomto správním roce úbrnem 110.467 K 76 b, ne
čítajíc v tom příjmy a vydání odborů.

Kdo navštíví výstavu Hořickou neb
Pardabskou, neopomeňprohlédnontisi i blíské
bojiště Kralohradecké, na němě velká řada pomníků
a památných míst z války r. 1866. K účelu tomu

rávě vydala knihtiskárná Břatří Peřinů + Hradci
Králové akvostně illastrovaný opis „Průvodce po bo
jištích Kralohradeckém, Česko-Škalickém i Náchod
ském.“ — Dostati možno ve všech knibkupectvích za
120 K.

Klub českých turistů vydalprávěse
znam stadentských nocleháren, zřízených péčí Klubu
českých taristů v Čechách, na Moravě a vo Slezska
r. 1903. Cena 10 b. — V Hradci Králové sřízena
noclehárna r obchodní akademii.



(Zasláno)
KatelickýmjednotámI

Plakáty o nedělním a avátečním klidu možno
ještě dostati úplně zdarma, pouze za náhradu poštov
ného. Burey práce, ješ jest uveřejňována každý týden
ve všech českých křesť. sociálních časopisech, mohou

poašiti všichni členovékatolických jednot úplně zdarma.Jo by něco podobného potřebovel, obrať se s důvěroa
na apsaného tajemníka Sdrušení v Hradci Král.,
který ochotně vše vyřídí. Jes. Polák,

ústřední tajemník,

Založene reku 1910.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEr NEOKUDLÁ
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 3+ K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
orů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž

ských i tusemských vzorů spracované kalichy, cibeře.
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pedzárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní iuventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značné sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
—„Velké obrázkové cenníky a

paramenia k vyběru iranko.
Adresování vědy doslovné se v)prošuje.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodi všech
drubů a sonstav.Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou /

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádtní zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr tíš i na -splátky
bes svýšení cen. — Zulošeno r. 1843

Chvalně známý „Úvěroí Ústav“ poskytaje
vyšší půjčky c.k. státním, zemským, magistrát,
železničním, poštovním a soukromým úředníkům,
pánům professorům a učitelům atd.

Páni důstojníci, setníkem počínajíc, obdrží
rovněž půjčky.

Půjčky splatny jsou na libovolný počet roků.
Podepsaný podá ochotně bnď písemně neb

ústně vysvětlívky, bez všeliké náhrady.

A. Vlasák,
Hradec Králové, Poapišílova tř. č. 870.

NA le

c.a k.dvorní fotografbed 0100)

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

: se na požádání franko zašlou.
p JTYUTIUUIKMTNKITIITMINEKIIUMNTIKUMTTKUIINCICHKI

Víno"5
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

m
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Jan Horák,
soukeník v Ryobnově 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.

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouřeni.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

PATRIA

Zánovnínábytek
se 8 pokojů, ořechový, matt,

g8P*>Denněčerstvé <

raky, srnčí a zvěřinu vůbec
chutně upravené lze obdržeti

V RESTAURACI „OHIGAGO“

Y Pražském Předměstí
u Hradce Králové.

Výtečná kuchyně a znamenité pivo.
Obsluha vzorná.

Ceny levné. —-Zahrada. — Veranda.bb bb
Bisk. studentský sgminář

„BORROMEU
w Hradoi Králové

pro studující ©.k. gymnasia.
Ústav nahrazuje chovancům domov tím, že

řádným ubytováním, stravováním a pedagogickým
dozorem pečuje se v něm o zdraví, mravní výchovu
a dobrý prospěch jich ve škole.

Budova bisk. „Borromaea“ jest v nejzdra
vější části města na nábřeží Orlice 8 volnou vy
blídkou do polí a Ink. Hlavní průčelí obráceno
jest k jihozápadu, místnosti její jsou prostorné,
světlé a čisté; rovněž chodby a schodiště. Kaple,
studovny, jídelna, ložnice a umývárny jsou míst
nosti samostatné, ráno i odpoledne vždy po od
chodu chovanců do škol se čistí, větrají a v době
zimní přiměřeně vytápějí. Kamna zařízena jsou
Da příchod čerstvého vzduchu, v každé místnosti
jsou ventilace pro odchod zkaženého vzduchu.
V ústavě jsou lázně pro chovance, zimní i letní
tělocvična, rozsáblé bříště pro bybné hry, krytá
veranda pro letní studium a veliká zahrada.

Žádosti o přijetí 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 se za snížení
ročního poplatku, jenž obnáší za byt, úplné za
opatření, otop i světlo ročních 360 K.

Prospekt na požádání zašle řiditelatví ústavu.

NNN KIPXPKÁKHX

| saně Prvni a X „ářn“ bisk.konsistořían:
PATRIA M X Sos. Ařeslica *

Založeno1842. X o Hradci Králové © %X

„F Cenníky zdarma a franko. "i je provádíveškeréprácev oborustarby a ob-+
Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci| JŘ novování X
Králové —Váolav Vodička v Chrudimi a| «j +

F.L.Prokopv Chrudimi. yeoltářů, m X+
w w X Xsw- Učně -ea ($ "F kazatelen ž

na cukrářství a. pernikářstv
přijme za mírných podmínek

J. Malý specialistav konser7 vování českého ovoce.
Hradeo Králové.

Velká podsíň č. 148 a 176. Založ. r. 1842.

X

X
X křížových cest, Božích hrobů, soch atd. u od

bornou dokonalostí přesná dle uloho. Zvlášť

"x trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidněa levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná oznání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotné a bezplatně.

x Závod pro kostelnípráce a výroburámců psaložen r 1591.

KPXHKHKAKAN

+x+ +x

jest nejlepší mýdlo tolletní. o

mýdlolazolinové
Vyrábí již od r. 1897 výhradně

c. a k. dvorní dodavatel
— vwHradci Králové. —



kněžskékolárky a náprsenky.|

| map“ Obrovský výběr "BR | py“ Úplné-9M
letních turistických košil.

DAP SOC 00C

= ZÁCLONYB
krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story) záclony

látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

JAN STOUPÁ*
v Praze, Václavské nám. č. 32.

První královéhradeocká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA
doporučajesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v meder. slezích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a roppočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

OR> Vzorkovýsklad látek. iy
Čalounické výrobky a dekorace. +

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.
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Příloha
Jana Leopolda Haye,

biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 17883k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelav Řezníček.

(Pokračování).

Pacorský vikariát.
46. Želiv. Panství Želiv. Kněží. Farní ad

ministrator Ivan Horáček, premonstrát želivský,
spojuje zbožnou skromnost, v řádě naučený pořádek
a podajnost s činnou láskou pastýřskou. V oboru
katechetském jest neunavný a požívá pověsti jednoho
z nejlepších kazatelů tohoto pohoří. Jeho zásady
jsou dosti vytříbené a od jeho působnosti lze si
slibovati, že bude vždycky spolehlivý, dobrý du
chovní správce.

V této farnosti není žádného nedostatku spolu
pracovníků na. vinici Páně, celý klášter želivský
musíspolupůsobiti,kdyžseofarní zaměstnáníjedná.
Farní bohoslužby konají se vždycky ve klášterním
chrámě, poněvadž tak zvaný farní kostel sotva po
lovici dohromady scházejícího se lidu pojme, jenom
v neděli konají se v něm dětská cvičení; moll by
býti docela zavřen. ©

1'řifařené obce. Želiv, vesnice s farním chrá
mem, v němž na všechny neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají.*) Bolechov, Brtná vesnice '/,
hodiny od fary. Poříčí, Vřesmík, Sedlice, Liskovice,
vesnice ',„ hodiny od fary. Svépravice, vesnice */,
hodiny od fary.

Kommendátní a filiální kostely. Vedle farního
kostela jest v Zelivě ještě klášterní chrím nachá
zejících se zde premonstrátů.

Školy. Škola v Zelivě jest škola hlavní a jak
svým vnitřním zařízením, tak prospěchem, jejž této
celé krajině zjednává, jest bez odporu jednou z nej
lepších tohoto kraje. Dítkyze Svépravic a soused
ních vesnic všechny navštěvují výbornou školu
v Želivě. ,

Obyvatelstvo. Želiv 531 katolíků; Bolechov,
Briná, 213 katolíků; Poříčí, Vřesník, Sedlice, Li
skovice 443 katolíků; Svépravice 207 katolíků, 1
protestant. Dohromady 1400 katolíků, 1 protestant.

Poznámky. Zde jest místo, na němž se pokládá
biskap za povinna, neporovnatelnému opatu kláštera Ze
livského prokázati spravedlivost. Tento zbožný. lidumilný
představený může býti v pravdě všem klášterním předno
stům postaven za vzor. Ve svém řádě udržuje oteckou láskou,
mírnými napomínáními a neodolatelnými příklady domácí
kázeň. mravnost a svornost. Jeho láskyplná péče rozšířena
jest také na farnosti, v nichž jeho řádoví bratří úřad
duchovních správců zastávají. On zaplatil odposledního
humpoleckého faráře nadělané dluhy, on jak v Želivě, tak
i v ostatních farnostech na svých klášterních statcích
zřídil školství na vlastní útraty, katechety ustanovil. uči
telům platy dle možnosti zvýšil a pro všechny chudobné
dítky potřebné předepsané školní knihy opatřil a rovněž
biskupovi ke všem zlepšením, jež pro nynějšek a v bu
doucnosti na jeho statcích zavésti za potřebné uzná, svou
vydatně pomocnou raku ochotně nabídl.

Haberakývikariát.
1. (48). Habry, Panství Habry. Kněží. Farář

a vikář tohoto okresu Jan Maggauer drží pořádek
ve svém vlastním domě zrovna tak, jako ve svém
vikariatním obvodu. Biskup pozoroval jeho archiv,
repertoria a jeho celý způsob, jímž tento muž jedná,
a z toho důkladně seznal, že miluje přesnost, nebot
se jí také nemálo drží. Ve přítomnosti vynikajícího
muže jest povolný, poněvadž mu však na důvěře
k sobě samému neschází, nezdá se také tato po
volnost býti úplně spolehlivou. Jeho farníci jsou
v náklonnosti a důvěře vůči němu rozděleni: část
městečka je proti němu popuzena, poněvadž se
domnívá, že byl příčinou potrestání za nevinného
se pokládajícího skladatele pamětí, kterýž jest vá
ženým haberským měšťanem. Tito svému duchovnímu
správci nepřízniví lidé důtklivě si stěžovali, že se
proti nim také dokonce s kazatelny útočí.

Biskup neví, kdo má pravdu; domnívá se, že
pan vikář bývá často nakvašený a že nerad snáší
námitky. Přátelsky mu své mínění sdělil a to, co
chtěl na něm zlepšiti, zanechal mu písemně.

Jeho kaplan jest dobrý, pořádný a povinnostem
svého povolání věrný muž.

Přifařené obce. Městys Habry sfarním chrá
mem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Miřátka, Proseč, vesnice '/,
hodiny od fary. Frýdnava, Chrtniče, vesnice něco
přes '/, hodiny od farního kostela vzdálené. Kněž,
Nový Dvůr, vesnice rovněž dobrou '/„ hodinu od

. Jiříkov, vesnice */, hodiny od farního chrámu
vzdálená. Tis, Kámen, vesnice hodinu od farního
chrámu odlehlé,

Kommendátní a filiální kostely. Blízko u
Chriniče u Dvora Radinova nachází se veřejná
kaple, v níž nejméně čtrnáctkráte ročně řádné boho
služby se konají, Kměž má veřejnou kapli, v níž

*) To odporuje udaji výše stojícímu.

nejenom nejméně jednou za měsíc v neděli, nýbrž
také na větší svátky během roku řádné bohuslužby
se odbývají. *

Skoly. Skola v Habrech má zapotřebí velice
podstatného zlepšení. Školní budova hrozí sesutím
a jest málo navštěvována. Dá se od horlivosti ví
kářovy očekávati, že bude přivedena ještě ve stav
kvetoucí.

Obyvatelstvo. Habry 829 katolíků; Miřátka,
Proseč 171 katolíků ; Frýdnava, Chrtniče 421 ka
tolík; Kněž,NovýDvůr 95katolíků; Jiříkov120
katolíků; Tis, Kámem472 katolíků, 5 protestantů.
Dohromady 2114 katolíků, 5 protestantů.

Poznámky. V Habrech musel býti učitel sesazen;
on bral jenom svému školnímu úřadu přináležející příjmy,
užíval k němn náležejících rolí a lak a ubohé dítkydával
bídně vynčovati od nezkušeného chlapce. Jeho omlavou
takového hrubého zanedbání byl v místě zároveň mu
svěřen úřad primatora a syndika, jehož zaměstnání obí
rala ho o veškerý čas. Množství úřadů může býti stejně
tak málo, jako množství beneficií, kteráž pro zvláštnípo
vinnosti zřízena jsou, trpěno. Příjmy zdejšího učitele
mohou se vším asi 80 až zl. dosahovati. Rozšafnému
muži. aniž by byl erár poškozen, mohl by býti příjem o
60 zl. rozmnožen, kdyby bylo povoleno. aby mu jedna ze
zřízených špitálských porcí, jež zrovna tolik obnáší a
jenom ve prospěch obce má býti obracena, byla přidána.

Mimo to nachází se zde ještě jedna tak zvaná mot
zlerovská nadace, kteráž tuto. způsobu smýšlení jeji časů
přiměřenoupodmínku nařízuje: Po šest marianských svátků
vypravoje se 7 starých žen ke zpovědi a přijímání, a za
to každá dostává 17 kr. Nemohlo by se těchto 12 zl.
stejně nábožným a ve škole se vyznamenávajícím dobrým
dítkám nechati připadnouti? Úmyslu zakladatelky bylo by
rovněž dosaženo a mládež tím ke pracovitosti povzbuzena.

2. (49.) Skuhrov. Panství Habry. Kněží.
Nový farář František Černý, (starý, nevrlý, k úřadu
duchovního správce docela nezpůsobilý, krátce před
příchodem biskupovým do tohoto kraje byl pražskou
konsistoří ze svého stanoviště odstraněn), pravdě
podobně to, co v této křesťanské obci bylo po tak
mnoho let zanedbáno a strženo, opětně vybuduje a
napraví. Jest to kněz bez hany, mírný, láskyhodný
pastýř, kteréž se zdá přáním svých osadníků úplně
vyhovovati.

Hrabě Potting jako patron daroval jej prosbám
tohoto lidu, — vždycky dobré znamení, pak-li při
volbě duchovního správce důvěra lidu předchází.
Pořádné správě naučil se u haberského vikáře,
u něhož byl po více let kaplanem, a mimo to

obdržel od Prozřetelnosti darem dobré, lidumilnésrdce.

Proti jeho kaplanovi není žádné stížnosti.
Přifařené obce.Skuhrov, ves s farním chrámem,

v němž se ve třech nedělích za sebou a na všecky
svátky řádné bohoslužby konají. Volešná, vesnice
malou '/ hodinu od fary vzdálená Radostín,
Veselá, vesnice '/, hodiny od fary. Sedletín, Chlum,
vesnice */, hodiny od fary. Lučice, Janovec, vesnice
9, hodiny od fary. Valečov, Komárov, dva dvory,
ne celou hodinu od fary. Malčím, ves, Skelné Hutě
skoro 1'/, hodiny od fary. Zďár 1'/, hodiny od
farního chrámu. Olešnička, vesnice skoro 2 hodiny
od farního chrámu odlehlá.

Kommendální a filiální kostely. Lučice má
veřejnou kapli, v níž se každou čtvrtou neděli řádné
bohoslužby odbývají.

Skoly. Skola ve Skuhrově jest velice bídná,
učitel nevědomý a proto celý tento ústav jest bez
prospěchu.

Obyvatelstvo. Skuhrov 216 katolíků; Volešná
201 katolík, 81 protestant; Radostín, Veselá
207 katolíků; Sedletín, Chlum 241 katolík; Lučice,
Janovec 310 katolíků, 5 protestantů; Valečov,Ko
márov 50 katolíků; Malčín, Skelné Hutě 230 ka
tolíků, 1 protestant; Zďár 228 katolíků; Olešnička
112 katolíků. Dohromady 1795 katolíků, 87 prote
stantů.

Poznámky. Uvážení. že starý farář nebyl nic platný,
že pro své stáří a pro své ostatní vady nebyl způsobilý
svůj pastýřský úřad zastávati, pohnulo pražskou konaistoř,
že zde kaplana ustanovila a na jeho vydržování z farní
pokladny ročně 5U zl. určila.

Že zde druhý kněz jest nanejvýš potřebný, dokazuje
rozlehlost a ve 14 různých vesnicích přebývající četná
osada. kteráž ještě, pak-li bude návrh biskupův schválen,
dvěmi lidnatými vesnicemi Tisem a Kamenem rozmnožena
býti musí. Farář jest chudě zřízen, ze svých příjmů ne
může žádného vedlejšího pomocníka udržovati; také60zl.,
pak-li že by mu pro budoucnost byly povoleny, není na
tento náklad postačitelno. Jest tedy zapotřebí, aby mu
drahý pracovník z náboženského fondu byl placen, jest-li
má býti potřebám zdejšího lidu vydatně pomoženo.

3. (50). Vilímov. Panství Vilímov. Kmněží.
Farář Karel Ráček jest bez odporu jeden z nej
důstojnějších duchovních správců celého čáslavského
kraje. Zde jest mezi pastýřem a ovcemi jenom jeden
duch a jedna duše. Dokonce jeho protestantští
osadníci milují tohoto muže, kterýž, aniž by svatému
náboženství nějak zadal, oproti všem lidem pravou
lidumilnost chová, kterýž ve dne v noci vlídným
služebníkem svého lidu jest, jehož dům i srdce
v každé době pro každého jsou otevřeny. On jest
pravý přítel školy, jemuž útlý díl jeho stáda velice
blízko u srdce leží. Sám s učitelem k jeho vzdělání
pracuje, avšak schází mu zrovna tak, jako mnohým
jiným na pomoci a podpoře, toto zařízení, jak si
upřímně přeje, ku pokroku přivésti. Lidé jsou chudí,
vesnice jsou vzdálené, nedostává se školních knih,
není prostorné školní světnice, schází trvalá a dosta

tečná vyživa učitele. Tento dostává pouze ode
dneška do zítřka malý deputát od pana hraběte
Millesima, což mu denní chleb poskytuje. Který
rozšafný učitel může se odhodlati, za malé a nejisté
příjmy tak obtížný a důležité úřad na sebe vzíti?

Jeho kaplan František Ráček chválen jest
jako umravněný kněz a dobrý kazatel.

Zde ve Vilímově nachází se ještě tak zvaný
marianský kaplan Wan Jeřábek, kterýž z marianské
pokladny, jak se nazývá a jež se úplně v rukou
zbožného millesimovského domu nachází, jest placen.
Jeho celá povinnost jest: na marianské svátky
kázati a zpovídati. Nynější dává se dobrovolně
k duchovní správě potřebovati, což jest jenom ná
sledkem jeho dobré vůle, již (arář zcela obzvláštně
chválí.

Přifařené osady. Vilímov městečko a Klášter,
vesnice, jež ke městečku přilehá, s farním kostelem,
v němž na všecky neděle a svátky bohoslužby se
konají. Vrtěšice, Jakubovice, vesnice '/, hodiny od
fary. Nasavrky, Zhoř, Hostouličky, Zdámice, Košti
šťany, Spitice, Heřmamičky, vesnice '/„ hodiny od
fary. Ouhrov, Kraborovice. vesnice '/„ hodiny od
fary. Bučovičky, vesnice */, hodiny od fary. Pařížov,
Moravany, Zvěstovice, Rybníček, Borek, Leškovice,
vesnice, jež jsou všecky více než-li hodinu od far
ního chrámu vzdálené.

Kommendátní a filiální kostely. Heřmaničky
mají filiální kostel, v němž se ročně pětkráte boho
služby konají. Ves Ouhrov má filiální kapli, v níž
se však jenom dvakráte ročně řádné bohoslužby
odbývají. Pařížov má filiální kostel, v němž se však
jenom dvakráte do roka řádné bohoslužby konají.

Skoly. Skola ve Vilímově jest ve velice poli
továníhodném stavu, ač jest dosti obratným učitelem
opatřena.

Obyvatelstvo. Vilímov a Klášter 928 katolíků,
2. protestanté; Vrtěšice, Jakubovice 92 katolíci,
4 protestanté; Nasavrky, Zhoř, Hostouličky, Zdá
nice, Koštišťany, Spitice, Heřmaničky 495 katolíků,
5 protestantů; Ouhrov, Kraborovice 244 katolíků;
Bučovičky 43. katolíci, 1 protestant; | Pařížov,
Moravany, Zvěstovice, Rybníček, Borek, Leškovice
560 katolíků, 46. protestantů. Dohromady 2362
katolíci, 58 protestantů.

Poznámky. Matka Spasitelova bude více radosti cí
titi, pak-li nadanec jejím ctitelům sloužiti, útěchu a vyučování
poskytovati bude. Dle mínění biskupova měl by tento mari
anský kaplan býti faráři přidělen a k veškerým pastýřským
výkonům povinně přidržován.

4. (51). Heřmaň. Panství Vilímov. Kněží.
Farář Rudolf Scholtz jest pro svou pokojemilovnou
povahu chválen; byť by také ze svých farních povin
ností žádné nezanedbal, tož přece jsou od něho jenom
prostředně vykonávány.

Kaplana nemá žádného. Pán z Můillersdorfu»
jehož velkostatek Nová Ves v této farnosti leží,
chová ve svém domě kněze Jana Bůhla, velmi
obratného a duchovní zaměstnání milujícího muže.
Ten bude obstarávati zároveň obě vesnice Novou
Ves a Kohoutov, jak dlouho totiž více jak 70 let
starý Můllersdorf bude žíti. Po jeho smrti tato
výhoda přestane a rozsáhlý okršlek s bezmála 2000
v 17 různých vesnicích sídlícími katolickými dušemi
padne opět celý na bedra jediného heřmaňského
faráře zpátky.

Přifařené osady. Heřmaň, ves s farním chrá
mem, v němž se na všechny neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Lhota Vesecká, Jeříšno, Podho
řice, vesnice '/, hodiny od fary. Přísečno, Chuchel,
Cečkovice, Lhotka Malečská, Víska, vesnice '/, ho
diny od fary. Pukšice, Maleč, vesnice */, hodiny od
farního chrámu. Hoješín, Klokočov, Rušinov, vesnice
hodinu od fary. Nová Wes, vesnice přes '/, hodiny
od fary. Vesce, Kohoutov, vesnice dobré Ž hodiny
od farního chrámu.

Lokální kaplanka. Pán z Můllersdorfu vydržuje
v Nové Vsi na své vlastní útraty kněze, kterýž
nejenom řádné bohoslužby koná, nýbrž také Novou
Ves a Kohoutov duchovní správou opatřuje.

Kommendáiní a filiální kostely. V Hoještně
jest kaple, v níž přebývající tam svob. pán Schmidl
vlastním knězem, jejž často u sebe má, bohoslužby
konati dává.

Školy. Heřmaňská škola jest ve příbytku
hrobníkově, poněvadž není žádné školní budovy, a
jenom málo dítek se tam vejde.

Obyvatelstvo. ©Heřmaň 24 katolíků; Lhota
Vesecká, Jeříšno, Podhořice 211 katolíků; Přísečno,
Chuchel, Cečkovice, Lhotka Malečská, Víska 507 ka
tolíků, 15 protestantů; Pukšice, Maleč 331 katolík;
Hoješín, Klokočov, Rušinov 401 katolík, 45 pro
testantů; Nová Ves 394 katolíků; Vesce, Kohoutov
72 katolíci. Dohromady 1940 katolíků, 60 prote
stantů.

Poznámky. Z toho, co biskup v první rubrice praví,
jest jasně viděti, že vedle potřebného přefaření bídně opa
třenému faráři musl býti dán pomocník z náboženské
pokladny, pak-li že této rozsáhlé farnosti má býti pomoženo.

Zdejší škola jest slitování hodné,

(Pokračování).
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Kostelní
náčiníA

Bag“ vlastní výroby"M
v hojném výběru má ma 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.

Koncertní
křídlo DW

křížové, vídeňské dvorní firmy,
za 250 zl., nové, jen u

Marie Benešové
v Praze, Celetná ul., č. 12. I. p.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I.

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

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce 1 se Šelesnými rámy, sí

těmi 1 vsasením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

„"- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."jiš
Založeno roku 1836.
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Továrna on
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

IČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě 2

říve závodna sušitkování ovoce, salošcný

rumy a punče, likéry, sladké ovocné
wine, bílé i červené, vino borúvkové (medici
nalní),vína oladká avino Šumivé (iampaňské.)

opozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové|jakosti velmi le koňak a vý i
elivowici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

Ř[ ©1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji- |
nými diplomy s právem rašení slaté medodle. |

Vzorky zdarma a franke.
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(EBNa výstavě v Hořicích a v Pardubicích. ji

100 kusů prádla
vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl. s 3letou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.

Závod založen roku 1876.

Prvni výroba

věžnÍc

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

levná, jakost výborná.

páky kosa
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáčsk v Kradol Král,
G.a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svióky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry ipro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Svaté obrázky
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sasv áště výhodnýchpodmínek
vw W

Karel Simek v Č. Budějovicích.
gmp> Vsorky jsou na pošádání k disposici. W)

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného adamadk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodárá 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.

Obchodně osbělaná
v 8 dvouletou praksá kanrelářskou

slečna prosí smažnéo místobuď do
obchodu nebo do advok. kumce

láře. Táš prokásatí se můše vysvědčeními I. řádu,
téš doporučením. — Příjala by téš místo co vy
chovatelka nebospolečnice. Umíbesvadní
všechny ruční práce a jest literně vzdělaná. Ctěné
nabídky račte řídili na admsnistrací 1. I. pod
snučkou „Spokojenost“. — Nastoupiti můše kdy
koliv. — Venkov vítán

Dyty k pronajmutí,
dva malé a jeden velký,

10 minut od Hradce Králové u lesa a vody ve
vile v Malšowicích.

Bližší sdělí p. Jesef Růžička, pekařv Hradci
Králové čís. 12.

IŽADEJTE VŠADY!
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Bursa práce v Hradci Králové,
Práci bledají: tři zámečníci, topič na trvalou

práci, sazeč a pilnikářský dělník. 17letá slečna
přijme místo za krámskou neb podobně, třeba i
z počátku bezplatně. Práci obdrží: několik trahlářů
v továrně v Libavě, 2 pekaři v Poličce, spo
leblivý čeledín na faru, natěrač v Upici,kočí
v Borohrádku, učeň na kočároictví v Hradci Krá.
lové, na obavnictví v Horním Jelení, na malířství
v Poličce. Přijme se děluík trublářský do Třebe
chovic a učeň na truhlářství do Třebechovic. Při
hlášky přijímáJesef Pelák, tajemník Všeod
borového sdružení křest. dělnictva v Hradci Král.,
Adalbertinum.



letních turistických košil.

Rp- Úplné -O8
výbavy pro nevěsty

vlastní výroby.
gas- Novinkykravat. |
Tovární sklad bílého prádla.|

ojnému, lichotivému

Váolav Vacek, majitel.

MŘICŘKÁŘÁŘÁ
První královéhradecká

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, botelů, vil atd.
Stavební práce v modeor.slozích.
Na pošádání předlojá se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORP*>Vzorkovýsklad látek. ij
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 820.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.REI
léky kostelu

voskové 1 polovoskové"4
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dyYorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradoi Králové z roku 1888.

oporučuje veškeré výrobky voskářské:Svíčky oitářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ocholně se poslouší.

NOVOTINY

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap 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 druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

|ŽÁDEJTE VŠADY!
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ČOKOJÁDA |
jsou nejbopší.|

90 Kdoslání SŠ
U KAŽDÉHO KUPCE. Ř

HLAVDÍ SKJAD PRAHA JŠ
FERDIDADDOVA.TŘÍDA.

Vždy 60 žíněných matrací
na skladě.

Za čisté plnění žíněmi se ručí.

0©00<(©0+00oo©Wo+Goo+©r00o

Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

„ lesní travou plněné od sl. 650 do

Cenniky zdarma a franko.

+0++0++©++©++©++©+0©o0Ď
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Kostelní %
náčiníA

Bag“ vlastní výroby"E
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.

Obehrané koncertní křídlo

BOSENDORFER
a nádherná piana a pianina nejdoko
nalejších kovov. soustav proslul. svě
tových firem ve velkém výběru, 8 ne
obmezenou zárukou ve chvalně známém

závodě

Marie Benešové
v Praze, Celetná ul., č. 12. I. p.

na prodej; též výměna a půjčka.

Jan Kryšpín,

J. Syvalterůe Ajnovoo, ná
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I.,

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

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se čelesnými rámy, st

těmi| vsasením.

Veákeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definltivní objednávce.

Továrnawww
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

ji |
(64

[, Jos. Tomášek

dříve cávodna eušitkování ovoce,salošený v

ve Vysokém Mýtě

r. 1686, nejstarší svcho druhu v ČecháchW%

Ý — nabízí — (©
koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské.

Upozorňujeme zvlášt 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 slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté .

Vzorky zdarma a Iranko.

EKEBT"NINNHENENI

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázkuf

se na požádání franko zašlou.LEB.0-0s0.1000010.0n010006JDn0>00088.0:80068-9u:

"jedu

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v oejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

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.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci bledají: tři zámečníci, topič na trvalou

práci, a pilnikářský dělník, 17letá slečna přijme
místo za krámekon neb podobně, třeba i z po
čátku bezplatně. Práci obdrží: několik trohlářů
v Libavě, pekař v Poličce, epolehlivý čeledín na
faru a do Borohrádku, natěrač v Úpici, truhlář
v Třebechovicích, učeň na kočárnictví v Hradci
Králové, na obovnictví a pekařství v Horním Je
lení, na malířství v Poličce a na truhlářství v Tře
bechovicích.— Přihlášky přijímá Josef Polák,
tajemník Všeodborového sdružení křest. dělnictva
v Hradci Králové, Adalbertinum.

we-Učně m
na cukrářství a pernikářství

přijme za mírných podmínek

specialista v konser
JI. Malý, vováníčeskéhoovoce.

Hradec Králové.
Velká podsíň č. 148 a 176. Založ. r. 1842.

ánovní nábytek
ze 3 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vsoro, hodící 'se pro nevěstu, jest boď
v celku neb jednotlivě velmí levmě na prodej.
Nábytek nachásí se v rohovém domě čís, 368. proti
důstojnickémo parku, Bližší sdělí domovník tamtéž.

gaP*Denněčerstvéi

raky, srnčí a zvěřinu vůbec
chutně upravené lze obdržetí

V RESTAURACI „GHIGAGO“

v Pražském Předměstí
u Hradce Králové.

Výtečná kuchyně a znamenité pivo.
Obsluha vzorná.

Ceny levné. — Zahrada. — Veranda.

H+H
Bisk. studentský seminář

„BOR ROU EUMU
v Hradoli Králové

pro studující ©.k. gymnasia.
Ústav nabrazuje chovancům domov tím, že

řádným ubytováním, stravováním a pedagogickým
dozorem pečuje se v něm o zdraví, mravní výchovu
a dobrý prospěch jich ve škole,

Budova bisk. „Borromaea“ jest v nejzdra
vější části města na nábřeží Orlice a volnou
hlídkou do polí a luk. Hlavní průčelí obráceno
jest k jihozápadu, místnosti její jsou prostorné,
světlé a čisté; rovněž chodby a schodiště. Kaple,
studovny, jídelna, ložnice a umývárny jsou míst
nosti samostatné, ráno i odpoledne vždy po od
chodu chovanců do škol se čistí, větrají a v době
zimní přiměřeně vytápějí. Kamna zařízena jsou
na příchod čerstvého vzduchu, v každé místnosti
jsou ventilace pro odchod zkaženého vzduchu.
V ústavě jsou lázně pro chovance, zimní i letní
tělocvična, rozeáblé bříště pro bybné hry, krytá
veranda pro letní studium a veliká zahrada.

Žádosti o přijetí 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 se za snížení
ročního poplatku, jenž obnáší za byt, úplné za
opatření, otop i světlo ročních 360 K.

Prospekt na požádání zašle řiditeletví ústavu,

KEXEXPXPXPKAXPKÉÝX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. Ateslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob

PXPXPFXRPXPPX

>KD

m- kazatelen,
iraalivé zlacení « polyehromování, vše anidně

ŽŘ počty, ovaty atd. ochotně a besplatně,

KPK PXHXHKHK

Pilnáčkovo "88 z

mýdlo lanolinová

novování

oltářů, -wm

JŘ křížových cest, Božích hrobů, soch atd. e od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

ř a levněpři výhodných platebních podmínkách.
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

x Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůsaložeu r 1591.

© jest nejlepší niýdlo toiletní.

Vyrábí již od r, 1897 výhradně
c. a k. dvorní dodavatel
— v Hradci Králové. —



Číslo88,| nz | V Hradci Králové, dne 7. srpna 1908.

o

add.

(3) Elektrická jiskra roznášela dne 4. t. m.
do všech dílů světa jásavou zvěst, že máme
opět papeže. Na krátko osiřelý stolec sv. Petra
stkví se znova v slavnostním lesku. Nadšené
zprávy proudí z Říma, že přejal dědictví Pe
trovo muž nejvzornější; i dříve dosti apjatý
Řím s hřímavým potleskem vítá nově zvole
ného otce křesťanstva; raduje se zde všecko
občanstvo bez rozdílu.

Před polednem 4. t. m. vystoupil s pa
pežskými obřadníky na okrášlenou loggii chrámu
ev. Petra kardiná) Macchi a k obrovským, ne
dočkavým davům promluvil: „Zvěstoji vám
radost velikou. Máme papeže,nejvyššíhoanej
důstojnějšího pána kardinála Josefa
Sarto, který přijal jméno Pia X.“

Hromadné volání souhlasu provázelo zvěst
kardinálovu. „Sarto, Sarto,“ volá se radostně
po celém Římě. Slavnostní večerní osvětlení
všech částí města dopadlo nad očekávání stkvělo.

Celý život nového papeže byl a jest tak
apoštolsky vzorný, že se nelze diviti onomu
nadšení, jež po skončené volbě celý Řím uchvá
tilo. Kardinál Giuseppe Sarto, dosavadní pa
triarcha Benátský, narodil se 2. června 1885
v Riese u Trevisu; pochází z chudých rolni
ckých rodičů, jeho bratři a sestry žijí v nej
ekromnějších poměrech. Ve věku 20 let po
svěcen na kněze, celé dvacítiletí pracoval

.s ,„Baa COOADOVTOVOVODDO
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vzorně v několika menších obcích. Na to ho
jmenoval pro jeho vzorné působení a zkošenost
jeho biskup Mantovský svým koadjutorem.
Konečně před desíti lety (1893) stal se patri
archou Benátským. V Benátkách nalezl u svého
stádce lásku nejvřelejší. Líbilo se lidu, že jest
jejich duchovní otec hrd na svůj rolnický
původ, že se okázale hlásí k svým prostým
příbuzným, že osvědčuje vůči věřícím ušle
chtile demokratického ducha. Jeho dobročinnost
a upřímnost okouzlovala. S každým hostem
dovedl jedosti jako s bratrem. Kdykoli vy
cházel mezi lid, měl kapsáře naplněny penězi
a pamlsky. Při každé vycházce obklepovaly

ho by dětí, které poděloval. Zastavovalstarší lidi, vyptával se na jejich hmotné po
měry a dle možnosti pomáhal. Při vší své
dobrotě a umíroěnosti jest ducha neobyčejně
pevného; než vydá rozkaz, dobře o věci uva
žuje, radí se skromně s jinými maožizkuše
nými; ale pak již rozkazu svého dvakrát ne
opakuje, stoje neochvějně na tom, aby věc

jednou dokonale promyšlagů rozhodně se provedla.

Jeho velikápokose jesš obecně známa; iyní 6e:-toukázalo. dyž totiž odjížděl do
Říma, řekl svým přátelům: „Uvidíte, ša udě.
láme velmi braeo agrého papeže. Všeneme
ihned jiného pierrota (benátské pojmenování

dmserty se počítají levně,
O'Mnovavycháví v pálek v poledne. |

Ročník IX.

papeže) do ohlávky. Ten ubožák, jaký to kříž
uloží na svoje bedra! Nechtěl bych býti mažem,
který jej ponesel“ — Tak mluví pravý slaba
Kristův; do háva hodnostářského se neodívá
k vůli samolibosti, ale z poslušnosti k prozře
telnosti Boží; s bázní přijímá vysoký úřad,
poněvadž ví, že odpovědnost jeho před Bohem
tím bude větší a nespadnější. Když Sartovi
před odjezdem do Říma jeden přítel k možnému

„Koapil jsem si hned zpáteční lístek.“ Jeho
skromná mysl ani nepřipouštěla naději na tak
velikou důstojnost. Sarto odjel do Říma za
bouřlivých pozdravů Benátčanů; jeho důvěrný
přítel farář Štratiminovič doprovázel ho v Římě
až k volební cele. Zde se s ním kardinál roz
loučil a slíbil, že mu bude hned po skončené
volbě telefonati, komu svěřeno žezlo Lvovo.
Nevěděl, že za krátko oznámí telefonem své
vlastní povýšení.

Sarto byl řádně, kanonicky zvolen dvontře
tinovou většinou. Pak nejstarší všech kardinálů
děkan Oreglia přistoupil k němu s otázkou:
PPřijímáš-li volbu na nejvyššího velekněze ?“
— Sarto odpověděl, že sice není hoden tak
vznešeného úřadu, ale přece důvěřuje v Boha,
který mu dal hlas sv. kollegia. Na to 8e ještě
kardinál děkan otázal: „Jakým jménem chceš
se nazývati?“ Odpověď zněla: „Pius X.“ Na
to vzdán synovský hold přítomných kardinálů,
papež jim požehnal a celoval 8e s nimi. Po
dvanácté hodině, oděn jsa papežskými rouchy,

a udělil obrovským davům první požehnání.
Nadšené pozdravy hřměly v zástapu, všecky
zvony římské slavnostně blaholily. — S roz
jasněnou tváří, s velikými nadějemi vítáme
nástupce Lva XIII. Bůh vložil žezlo Petrovo
zajisté do rukou nejlepších.

Svatý Otec jest sice věku značně pokro
čilého, ale těší se skálopevnému zdraví, tak
če jistě dlouhý čas bude chrániti lodičku Pe
trovu před příbojem vln. Máme nejvážnější
příčiny k vroací modlitbě:

Boše, Pia X. šehnej a nám sachovej.

Poklony před Vitenberkem a Berlinem.I
(3) Každý uvážlivý člověk mohl snadno

seznati již z dřívějších fakt, zda jest práce
korážných našich „losvonromistů“ reformační
a vlastenecká. Ale kdo byl dosud slep, kdo
pokládal na základě frázovitých pohádek pořád
evangelíky za národní elitu, snad aspoň nyní
prohlédne. Nyní do stanu protestansko-židovské
centrály zadal silnější vítr a odkryl plachtu
značně. Česká veřejnost mohla spatřiti naše
nepřátele v nedbalkách. A cv tu je teď fari
zejského nářka, „reformovaně“ prolhaného ob
viňování, že se opovážili aspoň někteří lidé
strhnouti Škrabošku 8 tváří dvou „reformova
ných“ lidí.

To není ani možné, aby některému evan
gelíkovi zalíbily se velkoněmecké choutky!
Každý je padouchem, kdo by 8e odvážil ter
diti, že některý ovangelík uemá svou vlast
v lásce. Starošovstva evangelická jako jeden
muž na spěch uveřejňují protesty proti „ne
slýchanému“ útoku „Národních Listů“ kde
který evangelík ví zcela určitě, že mladočeský
denník chce vlastně podporovati katolíky a
pošpiniti všecko evangelictvo. Z čeho tak „re
formovaní“ lidé soudí? Snad z toho, že „Nár.
Listy“ podlízavě při svém zápase s Daškem a
Herbenem ostatnímu evangelictvu pochlebojí a
že při tom zcela nespravedlivě a beze všech
důvodů katolíkům nadávají.

Inu, jakmile by se odvášil někdo před
zrakem „pokrokové“ žarnalistiky zavaditi o
žida nebo evangelíka, už je klerikálem; musí
se mu rozhodně vpáliti značka klerikalismu,
kdyby sebe víc katolické církvi spílal. Kdyby
chtělo býti české evangelictvo v skutku evan
gelicky spravedlivé, kdyby mu nekalil zrak



fanatismus protikatolický, šetřilo by svými
protesty, které nejsou žádným skutečným vy
vrácením obžalob „Nár. listův“; nestavělo by
se tak beze všeho rozmyslu po bok obviněným
a zkoumalo by spor pečlivěji. Vyzvalo by ob
viněné, aby se očistili dokonale, věcnou ob
ranou; a jestliže by oni pánové žaloby „Nár.
listů“ nevyvrátili, klidně by se jich cdřekli.
Ale to se nestalo, a oás to nikterak také ne

překvapuje, poněvncě strannickou výchovu našich evangelíků dobře znáte.
Nyní, kdy hlavní zápas ukončen, kdy jsme

vyslechli strany obě, podáváme vlastní širší
posudek.

Předně, proč evangelická domácnost strhla
tak veliký povyk, proč se tolik poplašila, je
stliže dle jejího mínění jsou objevy „Národních
listů“ jen pouhými klepy? Tu by přece stačilo
důstojné vyvrácení nepravd, tu by nebylo po
třebí sáhodloubých nářkův a zabíhání doúvah,
které se sporem ve spojení nejsou. Vždyťnaše
liberální společnost byla protikatolickými frá
zemi tak dlouho ohlupována, že dosud jméno
NHovangelík“jest nejlepší vstupenkou do takové
společnosti. Klidným vyvrácením obvinění by
se připravila „Nár. listům“ mravní porážka
největší. Ale co čteme v „Čase“ místo toho?
Herben zpytuje staré hříchy „Nár. listů“, ho
voří, kdo všecko nejspíš „Nár. listům“ vyžva
nil, pochlebuje „pohrobkům Hasa a Komen
ského, prolhaně vytýká „Nár listům“ spojení
s katolíky, s praskými pastory vlastně vy
jednával pro „dobrou věc českon“, on bojuje
„pro vyšší kulturní úroveň“, atd. Ale co Da
psaly „Národní listy ?“ Že některé špice českého
evangeliciva jsou v přátelském spojení 8 tčms pru
skými protestanty, kteří nesledují toliko cíle ná
bošenské,alei velkoněmecké.Toto tvrzení podepřel
mladočeský orgán několika závažnými důvody.
které posud ani Herben ani Dušek ani pobně
vaná starošovstva svými protesty nedovedli
vyvrátiti.

Nejedná se zde o německo-evangelický
spolek Gustava Adolfa; že jsou 8 ním čeští
evapgelici v úzkém spojení, za to dostali par
don od iladočeského denníku již dávno; zde
se jedná o evangelický Bund, který podle p.
Duška nese název: „Evangelischer Bund zur
Wahraog deutech-protestantischer Interessen.“
Kdo zde lže? Dle Daška by to byl spolek
„pro bájení zájmů německých protestantů“,
dle „Nár.1.“ „k hájení něrnecko protestantských
zájmů.“ Rozdíl jest zde dosti podstatný. Ale
jestliže jest spolek skutečně jen k hájení ně
meckých protestantů, proč se nestará v první
řadě o samé Němce, proč vztahuje své ruce
tak úsilněpo Češích? Ostatně celé pojmenování
mooho nerozhoduje, poněvadž pruští agenti
nemohou býti tak na hlava padlí, aby již ú
ředním pojmenováním svého spolku otevřeli
celý magacín svých plánův. Dostačí nám malé
pozorování, jak si tito pánové počínají. Vsrpnu
roku 1902 konala se schůze tohoto Bunda
v Hagenu. Dle protokolu o patnácté schůzi

řečetl předseda shromáždění, místní farář
Ďraysbach, pozdrav dra. Eisenkolba (!!) z Cha
bařovic tohoto znění: „Včera konalo 8e nad
Šené shromáždění „Los von Rom“ v Č. Kame
nici ; vítězství náleží evangelia ;rádi pracajme;
Bůh žehnej naší práci; evangelicky až k umí

FEUILLETON..
Z knihy: „Jak Pán Ježíš přišel

do Oestersundu.“*)

Přišel podzim, listí žloutlo, ale slunce mělo
ještě dosti síly, aby zadrželo temnotu. Tisíceré
barvy ještě zářily, když zacházelo za horami,
most frósejský byl skoro po celý den stopen
v jeho světle.

Oestersund ležel líbezně a snivě při břehu
jezera Storsjo. Den byl jeden jako druhý. Naslou
chající ucho nezaslechlo nic nového.

Ale za pěkného dne záříjového vynořila se
pověst, která zněla sotva srozumitelněji než hara
šivý pád sežloutlého listu.

Dne následujícího zašeptalo to jako vánek.
A den na to šumělo to jako hvízdající vichřice.
A čtvrtého dne zabouřilo to jako zuřivý

orkán.
Pověst proběhla telegrafními a telefonními

dráty, letěla dům od | domu, spěchala přes
ulice a náměstí a naplňovala všechen prostor.

Šeptalo to: »Ježíš přijde do Oestersundule
Volalo to: »Ježíš přijde do Oestersundul« Ječelo
to: eJežíš přijdedo Oestersundul«

+) Předněkolika měsíci proběhla tiskem německým,
francouzským a j. správa O vydání knihy s uvedeným
pápisem. Skladatel její jest védský spisovatel a
básník H. Wicketróm (nar. 1856), který několika
sbírkami básní, románů a cestopisů nabyl svučného
jména doma i v cisině. Přítomný spis nalezl v celém

světě intelligentův hojně přátel a obdivovatalův proakutnost obsabu a jemnost formy, přímo biblické.
Přinášíme proto několik význačnějších kapitol v pře
kladě prof, E. Miřiovakého.

ráni, německyaš k smrti“ Předseda po přečtení
dodal: „To budeštaké náš posdrav slavnostním
hostům našim.“

Dr. Eiosenkolb ze samé „eraogelické“
lásky práva národa českého šlape, poproštuje
pomocí „evangelia“ severní Čechy a jest
zkrátka jedním z předních průkopníků všeně
mecké myšlénky. A ten podával přátelský re
ferát o své zprávě Bondu. A předseda veřejně
jeho všeněmecký pozdrav opětoval.

Na téže schůzi promluvil pastor Geest
z Dorfhaimu:„Němečtíprotestantébylia jsou
zákopníky německékultury na světě. Tomuto
evLogelickému němectví kynou veliké úkoly.
Má tudíž evangelický Bund veškeré právo vo
lati k evangelickémo Německo: „Nezapomínejte
svých německých evangelických bratří, plonérů
německékultury, nositelů evangelického národ
ního společenství l“ ©Superintendent ©Meyer
z Cvikavy dovozoval, že evapgelicky a ně
mecky musí býti spojeno, a sděloval, že ka
zatelé poslaní z Němec k nám jsou této zá
sadě věrni. Proto tedy „vzhůru prapor něme
cko-evangelický!“ Tyto projevy ovšem nedo
kazují nijak, že by „evangelický“ Band hodlal
zaujati v pravdě evangelické stanovisko k oa
šim národním právům. Německá rozpínavost
a panovačnost vynikla zde ve světle příliš
ostrém. A těm pánům z Čech, kteří s evan
golickým Bundem tak nápadně koketojí, byly
takové projevy ničím.

Evangelický Bund má zvláštní výbor „pro
podpora evangelického hnutí v Rakousku.“
Orgán Bunda přináší o práci výboru zprávy
velice zajímavé, které dokonale dokazají těsné
spojení výboru se vňeněmeckými štváči rázu
Wolfova. Na př. bned r. 1899odporučuje tento
orgán ke čtení „výtečný“ list Wolfův „Ost
deutsche Randschan“, přiaávajíc adressa : Wien
III., 1., Uogargasse, 25. Tento list prý může
plstiti za vlastní orgán evangelického hnutí.
Každý měsíc „Kirchliche Correspondenz“ Bandn
orgán Wolfův doporoučel; vždyť prý „statečná
Ostdeotsche Rundachau, kterou by každý evan
gelik v Německa, je-li sto, předplácením pod
porovati měl, zaslouží toho a má toho také
zapotřebí.“ Jsou to čistí „evangelíci“, kteří
viděli v nekřestanském Šštváči porušených
mravů svého hlavního pionéra v Rakousku.
Dle toho si také dovedeme představiti, jak by
se tací lidé starali v Čechách o skutečnou re
formaci a uárodní práva lidu českého.

A páni členové tohoto Bandu z rajchu

lovat, jak práce Wolfa, Schěnerera a jiných
evangelických „apoštolů“ pokročila. A s těmito
pány měl dr. Herben předešlý měsíc schůzku
v německém kasině. Json prokázány důvěrné
styky i jiných uašich šířitelů „čistého evan
gelia“ s těmi přítelíčky českého lidu. Tito to
ani nepopírají; pouze poplašeně pouhými frá
zemi všelijak Band omývají.

Podivno; „Národní listy“ se o Šmejdech
a pravých cílech evangelického Bundudovídají
nepěkné podrobnosti, ale naši evangelíci, kteří
byli a jsou Bunda přece blíž, pro samé vla
stenectví přehlédli všecko. Při rejdech Wolfo
vých se jenom povšechněobražovali, že jim
jde při hnutí „Los von Rom“ ponze o čisté
náboženství; prý protičeské, velkoněmecké

—=
Lidé se scházeli tu a tam ve vélkých zástu

pech. Nemluvili o ničem jiném. Někteří se smáli,
Jiní plakali, Ale ti, kdož se smáli, měli bledé rty
a ti, kdož plakali, domnívali se, že nikdy neprolili
slz tak sladkých.

Čtvrtého dne od té doby, co pověst vznikla,
pravilo se, že je Pán Ježíš v Litu a že přijde
příštího dne do městečka,

Mnozí o tom pochybovali, ale tu přibnali
se sedláci z Hammerdalu a z Litu na zablácených
vozech, tažených upocenými koni a oznamovali,
že ho viděli, že bo viděli, že ho viděli.

On prý také několik slov k nim promluvil
a řekl, že zítra — zítra, zítra přijde do Oester
sundu.

A pověst byla dušena voláním lidí, pláčem
a nářkem. Bouř přehlušena byla bouří ještě
větší a mocnější.

Boháci lomili rukama nad svými akciemi a
kupony, rozkošníci proklínali své choutky, cti.
žádostivci zdáli se býti sobě trpaslíky, z marnivců
stali se myslitelé a hrdopýškové klesali na kolena,

Pán, Ukřižovaný měl přijíti! Kdyby i nebyl
nesen anděly s nebe, byl proto méně hrozný? —

V této noci spala jenom nemluvňata, sle
ostatní všickni seděli bdíce a očekávali ranních
červánků. Nevycházely snad dnes nad novým
světem ?

. *
*

. Za pozdního letního večera sedělo několik
dřevorubců po skončené práci denní pohromadě,

Temna přibývalo, ale večer byl vlídný. Ve
staré dřevárně nebylo pro ně dosti místa a proto
ustanovili se, še stráví noc venku.

Na mýtině byl zanícen oheň, spíše pro světlo
než-li pro teplo; neboť nechtěli spáti.

protestantující agenty v lásce nemají. Hezkáto
slova, ale příliš málo upřímného rozlišování.
Jestliže se jednalo našim evangelíkům hlavně
o skotečnou náboženskou reformaci, měli pro
testovati řízně proti německým markám, měli
rozhodaě žádati, aby byli přijímáni do prote
stantské domácnosti výlučně tací lidé, kteří
nemění svou víru jen k vůli aěkolika grošům
ale z důvodů ideálnějších. Ale evangelíci jásali
vad každým přestapkem. Kdo byl proti Římu,
již ho objímali, ačkoli musí každý rozamnější
evangelik věděti, že nepřátelství proti Římu
neznamená samo sebou nijak ještě toubu po
reformaci; bylo to dobře pozorovati na Wol
fovi i Schdnererovi.

Ale evangelíci naši byli nápadně zamlklí;
raději hledali kde jaký klep proti církvi ka
tolické, aby prácí Wolfovu nsnadniji; o vele
potřebné zreformování nově valící se reformace
z Němec — ae nestarali. Jen když bade hodně
odstupů od Říma! O to jim šlo hlavně. Nedo
vedeme si ani představiti, že o rejdech Bundu
naše Špice protestantské nevěděly; a když jim
ty věci tajny nebyly, měli řící aspoň těm ka
zatelům z rajchu, kteří se stavěli jako čistě
náboženští pracovníci, aby určitě objasnili savé
stanovisko vůči Bandu a aby v zájímuevaugelia
samise postavili proti losvonromistům všeněmec
kým; pak že jim snad lid v Čechách spíš nvěří.
A pak — rozhodně neměli srdečně tisknonti
ruku přátelům Wolfovým.

To se nedělo. A teď, kdy někteří vůdcové
českého „Los von Rom“ nemohoo popříti své
vlídné styky s členy evangelického Bandu, po
plašeně se aspoň namáhají „vysvětlovati“, že
jest Band pravým beránkem. Obzvláště pan

o lovsků redaktor orgánu Bunda, veliceechům přeje; vždyť prý teď piše proti štváč=
ským německým pastorům tato zdrcojící slova:
„S největší vážností připomínám těmto pánům,
že posláni json do Čech ke správě duší azvě
stování evangelia a že jsou placeni z prostředků
náboženskými a církevními kruhy poskytovaných.
Jinak ať pověsí avoje povolání na hřebík a dají
se platiti nějakou stranou politickou . . . Mým
míněním je, že tito pánové nemají nijakého
úkolu, který byjim ukládal politickou činnost,“
— 0 chytrá přetvářko,poněkud jsi se opozdila;
přicházíš teprve, když hoří nad hlavou. Dříve
Schindowski v témž orgánu psal o brzkém
praktickém řešení českéotázky říšsko-německou
politikou. I celý Berlín se rozčilil nad objevy
mladočeského denníku; protestantský tisk
v Německa počal statečně zapírati, ale kato
lické žurnály podržely poplašeným pánům před
zraky zrcadlo pravdy.

Teď už dokonce sám „Čas“ přiznává se,
že ví cosi o „německo-nacionální“ agitaci a
„Štváčství německých pastorův.“ To ovšem
povídá toprve nyní; dřív o tom chytře mlčel.
Jeho vědomosti byly tak pronikavé, že věděl
všecky nejnemožnější podrobnosti z papežského
dvora, věděl o každém poklaskau některého
kněze v nejvzdálenějších koutech světa, ale
z domácnosti protestantského Německa teprve
nyní prozrazuje některá nepékné zjevy; činí
tak ovšem jen proto. aby kryl poněkud nucený
a nečestný ústup. té poctivosti a nestran
nosti realistického denníku! Teď naumlouvají
pánové české veřejnosti, že vlastně šíření pro

S- >
Smažili slaninu, vařili kaši, jedli a nasytili

se. Zapálili si své krátké dýmky, a hovor byl
stále živější.

I plížil se stín mezi smrky u vtoku Wiikstaru
do jezera, přiblížil se tiše k dělníkům, přitáhl
jednoho z nich k sobě a šeptal něco.

Peníze zvonily, láhve praskaly a tekuting
plískala. Stín zmizel.

Po hodině tichá společnost se rozešla. S tvá
řemi planoucími a s čepicemi do zadu vraženými
křičeli všickní hlasitě. Oči planuly nenávistí, rty
se chvěly pohrdavě, pěsti se zatínaly, | Hádka
počínala.

Pojednou všickní umlkli. Neviděli ničeho,
neslyšeli ničeho, a přece všickni věděli, že se
někdo blíží.

Dívali se plaše kolem sebe, napínali své
slucby a vytahovali krky směrem k hoře, jako by
se domnívali, že odtamtud přijdeněco neobyčejného

Hle, hle, šeptal jeden z nich a ukazova
ku břehu. Tam přichází!

Všickni se dívali v tu stranu. Jasně světlý
stín vznášel se zvolna k nim, Smrkový les se
se chvěl, trávy šustily, vlny jezera šuměly.

Jasný stín se stále blížil. Byl to člověk,
jehož posud nikdy neviděli. Chtěli vstáti, zeptati
se ho, kdo by byl a jej pak snad zase zabnati,
ale nedovedli toho,

Čekali němi. Teď stál před nimi, a oni
ukláněli se okolo plápolajícího ohně, když pro
mluvil : »Jsem Ježíšla —

4 *

3.

Ježíš nebyl větší nežli jiní lidé a také nebyl
oděn jinak. Šat jeho z hnědého plátna zahaloval



testantské víry má posíliti u nás „osvícený cit
národnostní.“ Jak posílila nauka Lutherova
české vlastenectví již XVI. století, na to jsou
příklady až příliš odstrašující. Budoucně o
„ovaogelickém“ manévru více. Čekáme,že „Čas“
napíše, jak „Obnova“ leží v objetí „Nár. listů.“
Vždyť už tak napsal také o „Katolických li
stech,“ a a veliké nouzi každá lež dobrál

Dopis z Prahy,
V Prase, dne 5. srpna.

(Jak M. Jan Hus kolínskéhopastora p. Duška
vyplatil. — Počátky sokolské myšlénky u nás a
dnešní protestantské bohoslušby v sokolnách. —
Naléhavost savedení povinného semskéhopojsšťování.)

Evaogelický kazatel pan Čeněk Dušek
z Kolína hrál si v posledních třiceti letech na
vůdce českých protestantů, jež šťastně zavedl
do nárače evangelického bundu německého,
což dnes česká veřejnost bez ohledů na vy
znání jednomyslně odsuzuje. Pan Dušek jest
zajímavý zjev v české veřejnosti, jemuž po
celá desítiletí nejrůznější choulostivé kousky
bez zaslovžených následků procházely.

Kolinaké jeho ovečky mu všechno shovívavě
pomíjely, an pan Dušek trefil některým pře
dákům z nich do noty. Jaké smýšlení jisté
kolínské protestautské rodiny projímalo, cha
rakterisaje tato příbodu. Když roku 1866 při
táhli do Kolína první Prušáci, tu jistý pro
testantský občan tamní šel jim rudostuě v ú
strety. Poněvadž naučil se německy, jenom že
vlezl pod necky, neuměl se dost dobře ve
praském státním jazyce vyjádřiti a proto
praský předvoj vedoucího majora oslovil po
zdravem: „Ich auch evangelišl“ Pozdravený
takto důstojník hmátl k holeni, kde měl za
strčený „rajtštok“ a v odpověď na pozdrav
kolínského evangelického občana několikráte
ho ním přetáhl, po polsku volaje: „My jsme
ale katolíci!“ O této příhodě někteří kolínští
páni tuze neradi slyší. Tušíme, že byla již
někde tištěna. Ale jest pořád charakteristická.

Proto také bylo za takovéhoto smýšlení
oveček možno, že napotom r. 1873 směl se
kolínský evangelický kazatel p. Dušek ve
„Hlasech ze Sioaa“ odvážiti posměšným člán
kem „Český bratr na procesí“ útočiti ina
stařičkého historiografa království Českého
Františka Palackého, že se ve svátek sv. Vá
clava r. 1873 účastnil slavností, pořádaných na
pamět devítistyletého trvání biskupství praž
ského. Útokem tímto byla veškerá slušná česká
veřejnost nanejvýš pohoršena a ctihodný kmet
Fr. Palacký oanejvýš bolestně dojat. Nikdo ho
totiž doposud pro víru a náboženské smýšlení
nenapadl, až jeho vlastní — souvěreo. Čin
tento způsobil své doby velmi mooho hluku,
ale během času se naň zapomenulo a pan ka
zatel Došek vedl si dále svou, hledaje při tom
vědomé spojeuca i bazděčné pomocník? všade,
kde je namákl.

A tak se stalo, že po mladočeském ví
tězství při volbách do sněmu království Če
ského r. 1889 získal v Kolíně usazeného po
slance dra. Jos. Šila k tomu, že ho dle kolující

pružné jeho tělo, které bylo skoro slabé, a jeho
ruce byly malé jako ruce dítěte.

A přece byl naň pohled znamenitý, neboť
byl krásný, krásný jako ztělesněná ctnost. Temný
vlas visel mu ve dvou | proudech kudeří
s temena, čelo jeho bylo plno myšlének, oči jeho
byly láska, Ústa jeho radost.

Záda jeho byla poněkud nachýlena, držení
jeho bylo pokorné, a přece vypadal jako kníže.
Vycházela z něho síle, kterou všickni pociťovali,
Když pohnul prstem, chvěla se vůkol všecka těla,
a když jediné slovo promluvil, ohýbaly všecky
duše kolena.

Přístoupil k ohni a řekl: »Jsem Ježíšl« Hlas
jeho byl podivuhodný; nezněl jako slova, zpěv,
budba, nýbrž jen jako snivý šepot, z něhož bylo
lze vytušiti, že může přijíti dunivá bouře.

Dělník, který právě před jeho příchodem
vytáhl z pochvy nůž, učinil mu místo u ohně.
On se posadil a ptal se jich, nemohli-li by mu
dáti něco k jídlu.

Přívětivým kyvem přijal, co mu poskytli,
utišil svůj hlad, načež odešel dolů k jezeru, aby
uhasil svou žízeň.

Když se vrátil, otázsl se jich, kam ráno
půjdou, a když mu oznámili, prosil jich, aby ho
vzali ssebou, k čemuž rádi přivolili.

Noc ležela těžká a temná nad lesem a dře
várnou,i ochladilo se. Než se uložili spat, přiloili
čerstvého dříví na oheň a půjčili Ježíšovi nejteplejší
svou přikrývku.

Než usnuli, ptal se bo jeden: »Pane, kem
chceš jíti ?«

A Ježíš odpověděl: +Do Oestersundu.«
Za několik okamžiků na to usnuli všickni.

oooko

o tom pověsti příměl, aby na sněma interpe
loval, proč mezi pamětními deskami, umístě
nými na průčelích tehdy nové budovy Musea
království Českého nenachází se také deska se
jménem M. Jana Husa. Další historii této in
terpelace a její následky jsme na těchto místech
ve 21. čísle t. r. podrobně vylíčili a dnes
k tomu máme za potřebné přičiniti důležitý do
datek.

Iotelektuelním původcem husitské saně
movní debaty r. 1889 byl kolínský kazatel p.
Dušek, který má tedy jistou míru zásluhy o
to, že aběhem okolností došlo napotom k tomu,
že začalo se jednati o zřízení Husova pomníku
v Praze. A nanejvýš zajímavo jest, že právě
při kladení základního kamene k tomuto po
mníku následkem obratného manevru české
žurnalistiky katolické přišly na jevo doposad
tajené a nevšimané spády některých vůdců
protestantských v Čechách a že se přišlo na
jejich spojitost a styky s politiky a agenty
proskými. Oběma rukama i nohama v nepří
jemné této situaci uvázi především p. Dušek
jako hlava toboto pletichaření. Nebýti slavnosti
kladení základního kamene k pomníko Husovu,
mohl p. Došek se svými stoupenci dále ve své
prusko protestantské činnosti nerušeně pokra
čovati. Za klidných stávajících poměrů byl by
se sotva černý rmut jeho snah na veřejnost
provalil a on ve pravém světle svého působení
se octl — —

Proto může se říci, že si p. Dušek sám
na sebe před lety svou starostí o Husa pasť
přistrojil a že M. Jan Hus po letech jeho
uctívání odmítl a pletichy proti národu českému
a pokojnému jebo životu činěné odkryl v čas
a důkladně, aby se český lid mohl dokonale
vzpamatovati a aby 80 nedával více pod zá
stěrou jeho jména balamutiti a na národní jatky
vésti. Tak špatně se ctění Husa nikomu, jako
panu Duškovi, nevyplatilo!

To jsme pokládali za vhodné dnes avésti
jako doklad, že žádná faleš rub svůj trvale
neuhájí. Máme za to, že to bude naše čtenáře
všech směrů smýšlení zajímati a baviti. Pan
Dušek jest dnes se svými přátely v českém
veřejném životě společností odbytou, preto
netřeba se s ní více nějak vážně obírati..

o *
*

Slovatný spisovatel a básník p. dr. Ladi
slav Auie. advokát v Přelouči, vydal nedávno
nákladem spolku spisovatelů „Máje“ vzácnou
a krásnou „Knihu vzpomínek“, ve kteréž na
str. 168. a 169. vypravuje:

„Jen tak letmo budiž zde učiněna zmínka
o dvoudenním výleta, který jsem tehda (roka
1863) podnikl s katnoborským „Sokolem“ přes
Žleby, Lichnici a Heřmanův Městec. Zmínku
tu činím jen proto, bych mohl se dotkuouti
P. Hrdličky, tehdejšího katechety na realce
kutnohorské, osobnosti to zajisté i tenkráte
mezi koěžstvem nevšední. Súčastnil se výletu
toho, tuším, jako náčelník jednoty, a vidím ho
ještě, jak vi v černém sokolském kroji, v černé
košili statně vykračoval podle obtloustlého sta
rosty Bráuora; bledě hnědé vlasy splývaly mu
ve dlouhých kučerách koketně s pod čapky se
sokolským pórem. Ve Žlebech, kde byl nocleh,
sloužil pak ráno před dalším pochodem sokol
skou mši; sokolská hudba hrála na krachtě;
dva sokolové v červených košilích ministrovali,
my ostatní stáli pak 8 praporem v čele v lodi
chrámové. As rok poté byl Hrdlička pro řeč,
kterou měl v Kutné Hoře při svěcení vra
poru, jež Sokolu darovaly dámy americké,
složen ze svého úřadu katechetského“

Proč zde tato vzpomínka uvádíme?
Proto, abychom českou veřejnost upozor

nili, že vzrůst, rozvoj, zdar, rozšíření a upev
nění myšlénky sokolské v zemích českých
v nejtěžší pro ni době, při její počátcích totiž,
činem, penízem i skutkem podporovalo v nej
přednější řadě a nejvydatněji také vlastenecké
duchovenstvo katolické, jehož příslušníci ochotně
pro ni celou svou budoucnost, své výhody
v obět kladli — —

Katecheta Hrdlička nebyl žádným ojedi
nělým zjevem, který sokolskou myšlénku fe
droval. Známe celou řadu duchovních, kteří
pro její podporování— trpěli.

Sokolská myšlónka dle intencí svých
prvních šiřitelů znamenala morální zašlechtění
a tělesné sesílení lidu českého a proto v po
čátcích svých dle toho si vedla. Sokolovéú
častnili se bez závady náboženských obřadů,
dávali si prapory světiti, duchovenstvo ve svém
středu měli, zrovna tak, jako dodnes činí
Sokolové polští, sloviněští a char
vatětí — —

Teprve až kdyš na základech těchto 80
kolská myšlénka, u jejíž kolébky české daucho
venstvo stálo a jejíž praporům žehnalo,
požehnáním tím vzrostla a zmobutněla, zano
Šeny byly v řady sokolské zásady a náhledy,
jež se v původních jejich intencích nena
cházely. — —

Potatelnou agitaci, která dnes na všech

stranách u nás začíná býti jako nebezpočenství
a neštěstí naše stihána, zanešen byl v sokolské
družiny odpor proti katolickému náboženství.
Sokolská myšlénka stala se totiž nebezpečnou
odpůrcům českého národa a když ji nešťastná

politiko liberálních státníků vídeňských v Jetech
Šedosátých nedovedla zmařiti, ujala se práce
té tajná agitace pruská, jíž se podařilo jedno
tlivé sokolské jednoty až ku podivu poplésti.

Pod zástěrou předstírání,že sokolské jed
noty jsou sbory tělocvičnými, vylučují se
z nich projevy emýšlení náboženského, ovšem
jenom a poaze, pokud se katolické víry týkají.
Neboť ihned na druhé straně bez ohledu na
důslednost propůjčují mnohé jednoty své so
kolské domy dokonce ku — konání bohoslužeb
protestantských — — — V Hradci Králové
již kolik let se tak děje.

Jak se to srovnává?
„České národní vojsko“ na jedné strané

odpírá naprosto každou i sebe přirozenější
snášelivost k víře katolické a na drubé ochotně
otevírá své sokolovny| pruským agitatorům
jakovhodnárnistaprolapáníaziskávánístou
penců pro zájmy politiky pruské a velkoně
mecké, jež jsou zatím: opentlovány falešnými
hesly liberalismu a maškarádou historických
vzpooninek!

Nechceme se o tomto povážlivém zjevu
šířiti, není toho zajisté ani potřeba, neboť to,
co jsme pověděli, nepochybně postačí, aby se

veřejnosti náležitě rozbřesklo.
Dnešní doba zdá se nám býti příhodnou

k tomu, abychom poukázali k bludu, jímž bylo
sokolstvo u nás otráveno, aby dobrovolně samo
chtic sloužilo zrovna těm agitacím, proti nimž
bylo vlastně zřízeno u vychovánol

Toto zaťukání zatím postačí, naboť ku
potřebnému provětrání domu není potřeba
nikomu okna vytloukati. Každý rozumný a
soudný hospodář po věcném a důvoduém upo
zornění „vyluftuje“ již tiše sám.

* *
*

Spousty ledu, jež na večer a v noci v ne
děli dne 19. července v míle širokém pruhu
na české kraje písecký, táborský a čáslavský
a dále aa Moravě na kraj jihlavský a brněnský
spadly, zničily tam celou letošní úrádu, vý
sledky celoroční . práce, všechny naděje do
budoucna dobréma půl milioua našinců, již stojí
před nastávající zimou jako žebráci, spínajice
race o pomoc a podporu — —

Po celou řadu let voláme na těchto místech,
aby nedostatečně zorganisované ajenomv plen
cizozemské a zahraniční spekulace vlast naši
vydávající pojišťování bylo sezemštěno tím
způsobem, aby učiněno bylo všeobecné závazným
ve směrech všech. Poněvadž jsme to zde již
vícekráte podrobně odůvodnili, obšírně vyložili,
nemáme za potřebné svým čtenářům poznovu
Široce vypisovati to, v čem zajisté s námi jsou
za jedno.

Does s námi stejně smýšlí celá česká
země a volá se, aby byl následkem obrovské
živelní pohromy, jež vlast naši právě stihia,
svolán sněm, který by jednal o ulehčení a za
mezení bídy tím nastalé, a aby pro budouc
nost učiněnu příslušná opatření, aby se dnešní
nesnáz neopakovala. Proto rozhodně hlásíme
se o slovo poznovu a poznovu se přimlouváme,
aby po smutném poučení, jehož se české zemi
červencovým krapobitím dostalo, energicky a
vážně bylo přistoupeno k zavedení povinného
pojišťováníproti škodámživelníma aby řízení
pojišťování toho převzala země.

Když někdo nepojištěný vyhoří nebo když
nepojištěnému potluče, utrpí při tom Škody
také každý pojištěný, který musí různým způ
sobem na pomoc nepojištěnému přispívati. Proto
jest v zájmu všeobecnosti, aby se co nejdříve
k zavedení všeobecného povinného pojišťování
přikročilo.

Považme, jak by byla dnes u nás sitnace
snadná, kdyby bylo toto pojišťování v působ
nosti! Hravě by se škody nahradily a bez ne
anází by se přes všecky pohromy přicházelo
k dennímu pořádku. Miliony premií, jež ročně
cizí pojišťovací společnosti darmo z vlastí
našich ssají, mohly zde dávno tvořiti obrovské
hypoteční a meliorační fondy, zemské finance
mohly býti z výtěžků jejich dávno restauro
vány a za několik halířů mohly býti naše role
a domy před živelními pohromami zabezpečeny.

Doufáme, že po neštěstí posledních dnů
myšlénka zavedení povinného pojišťování ve
správě zemské více z denního pořádku české
politiky nesejde. Uskutečnění a upravení jeho
může býti první záležitostí, v jejíž vyřízení se
veškeré strany na sněmu království Českého
jako svorné a jednomyslné sejdou.

Národní sebevědomí čili hrdost národní
(Dopis z Moravy.)

Aby národ byl svým, aby odolal vlivům
cizím a nestal se posluhou národů jiných,



četnějších a mocnějších: musí sobě zachovati
nejen svou vlast a řeč, nejen své náboženství
a po otcích mravy, on musí míti tóž národní
brdosti tolik, kolik láska k bližnímu nám do
voloje pěstovati.

Jako totiž vědomí své důstojnosti lidské,
již nám náboženství naše dovoloje, ba přímo
i přikazuje, enadno se převrhuje v pýchu ne
křesťanskou, tak i národní hrdost ráda teše
přes 10fro, stává se nepřejnou až utiskavou
naproti národům jiným. Vídáme to, že ani
vzdělanost, ba ani křesťavství, není-li 8 ním
spojena pokora s láskou k bližnímu, nezachrání
národ od nespravedlivých skutků proti národům
jiným: netfeba ani za doklad uváděti jednání
Angličanů proti Borům. Tehdy, když křivda
hrozí, musí národ slabší posilovati svého sebe
vědomí, musí vzpomínati | předností svých
předkův a jejich záslab, aby nestal se malo
myslným u uepoddával se silnějšímu ze strachu.

Také my uároduí brdost měrou dovolenou
pěstajme ve svém lidu: je jí nám třeba dobou
naší tím více, ježto dnes lidé — našich nevy
jímajíc, tomu se klanějí a poddávají, kdo bo
batství a moc má, pic toho nedbajíce, jaké je
hodnotymravnía jak nabyl mocinebbohatství
svého. Podejná je povaha Muoravanův; ale ani
Čech není každý ze „žuly“. Snadno se pro zisk
uějaký odrodí, přijde-li do německého neb
oárodně smíšeného města na Moravě.

Pamutujme tedy, čím národ český býval:
nikoli v Evropě národem posledním. Nejstne-li
četní uni bobatí a mocní, honositi se smíme
svými předky tak dobře, jako národové jiní,
Starší byla sice říše římská národa- německého
než uaše císařství rakouské, ale daleko starší
je království České než pruské, saské a jiná.

A nezískal národ český knížatům svým
koruny královské utiskováním národů soused
ních anebo výbojem zemí jejich. Byl to věhlus
Rostislavův a Methodův, již uměli spojiti, a
Svatopluk, jenž svou udatností dovedl zachrá
niti proti Frankům vlast a svobodu českých
kmenů, sídlem sice rozdílných, ale národnosti
jediné: totiž č-ské. Tak vznikla v dávných
dobách říše veliké Moravy.

Vzpomíná toho Zikmnod z Púchova ve
své „Kosmografii české“ krátce, jak r. 1086
vyhlášen byl v Mohuči kníže Vratislav králem
českým, jak přenesl království Moravské, kteréž
bylo před tím zkažeuo, do země české, kde
v Praze na království byl pomazán a koru
nován, an všechen lid křičel: „Vratislavovi
králi zdraví, poctivost a vítězstvíi“ (str. 466).
A když Bedřich Rudovous r. 1168 Vladislava II.
králem prohlásil v Řezně, pravil na sněmu:
„Poněvadž mnohá dobrodiní jsme poznali a
ještě poznáváme od Vladislava, tohoto našeho
věrného a colého přítele, knížete českého, po
kládáme za spravedlivé, abychom jemu také
nějakou zvláštní milost ačinili“. A pravil dále:
„Udatnost a stálou věrnost Tvou uváživše i žá
dajíce, abys i budoncně naším věrným přítelem
byl, protož přijmi z milosti Boží a naší dobré
vůle tato koranu královskou, též i moc a dů
stojnost královskou v království svém. Slyšte
tedy všickni: „Vladislav, kníže české, on jest
král český!“ A tu přítomní Čechové s pře
velikou radostí provolávali: „Chvála Bohu a
sláva Vladislavovi, králi českémal!“

Radujme se z toho, že záslahami svými,
pokrokem a svou bohatostí — nikoli výbojem
a utiskováním jiných — knížectví české pro
měnéno bylo na království. Smí z toho národ
náš hrdý býti a korany české si právě tak
vážiti jako společného mocnářství našeho celého,
jež také nevzniklo válkami, nýbrž v míru:
děděním, zvolením a úmluvami: „Tu felix
Austria nube.“

Byl jsem právě na výstavěv Pardubicích;
viděl jsem tam dva obrazy koruny české, pasíř
ským uměním pěkně provedené. Těší mne to, že
Čechové koruny si tak váží. Vzpomínám, jak
i Moravané váží si koruny a korunovace králů
čaských a spolamarkrabí moravských. Viděl
jsem na Moravě v rodině jednoho rolníka
s velikou úctou chovaný těžký džbán kamenný,
jejž děd si na památku přinesl z Prahy, kde se
koranovace Ferdinanda Dobrotivého, slavné
paměti, zúčastnil. Byltě Ferdinand prve, ještě
za živobytí Františka I., korunován na „mlad
šího“ krále uherakého, pak i na krále českého:
a ejhle Moravané podnikli dalekou pouť —
ač nebylo ještě tehdy dráby — a na koranovaci
do Prahy se vydali.

Dokud tato láska k dobrým řádům po
otcíchzděděným—tedy i kekorunovacikrálů
českých — potrvá, dotud zajisté i národní
hrdost naše nás chrániti bude v samosvojnosti
naší.

Obrana.
Farizejství mejniššího druha číší

z každého čísla židovsko-protestantského Času.
Na př. 19. července napsal tento „reformační“
realistický orgán: „Naše strana ponechává
volnost svým členům, ať jsou katolíci, evan

Gelíci, židé a beskoufesijní. Na té zásadě stojí
přirozeně i „Čas“. Dobře; ale 4. srpon jiš týž
orgán lomí rakama, jak se mohli dva delegáti
studentstva zúčastniti katolických služeb Božích
v Třebíči před početím výstavy. To redakci
Času „nejvíce bolí;“ prý „ti, kdož mají býti
jádrem české intelligence, stojí svými názory
daleko níže než prostý socialně-demokratický
dělník. To uvádí v úžas“(!!) Tak píše orgán,
který „ponechává volnost katolíkům.“ Dle toho
můžeme dobře soaditi, jaké katolíky realisté
mezi sebou strpí; jen tukové, kteří nic kato
lického nekonají. Kdyby Čas věnoval jen de
setinu takové snášelivosti katolické nauce,
jakou věnuje převzácnostem talmudu a Soci
alistické prohuanosti, pak bychom mu věřili.

hrůzo! Katoličtí stadenti se opovážili obco
vati mši svaté! To jest hotová zrada národní.
Policejní inkvisice realistův ovšem k rozuma
přijíti nechce. Kdyby si takhle podali oni stu
denti rucejsněkterým prošáckým pastorem,pak

o byla práce „pro český rozum a českouuši.“

Politický přehled,
Minister. předsedovi dr. Kórbrovi se zase

ulehčilo. Veliké nesnáze, které hrozily i minister=
skou krisí, způsobil zákon o kontingentování cukru,
přijatý letos v lednu poslaneckou. sněmovnou.
Spor vzmiklý mezi vládou rakouskou a uberskou
o cukerní zákon tento a jeho provádění urovnán.
Císařským nařízením ze dne 1. srpna zrušuje se
platnost zákona z 31. ledna 1903 ve příčině indi
vidualního rozdělení kontingentu cukru.

Sněm království Českého sejde prý se v době
nejbližší ku krátkému zasedání, ovšem pouze za
tím účelem, aby se poradil o zmírnění následků
děsné živelní pohromy, která 19. července stihla
české kraje. Vláda prozatím určila na podporu asi
200.000 K. V Prusku všsk po hrozných povodních
ve Slezku povoleno hned přes 10milionů na podporu;
nám musí dostačit «pakatýlek=, třeba se od nás
stamiliony odvádějí do Vídně. Vláda ochotna jest
povolit ze státních prostředků jenom tolik, kolik
povolí země. Což však může finančně zubožené
království České poskytnout na úlevu brozící bídy?

V Uhrách této doby objevilo se zase špi
navé prádlo. Celému světu hlásají Maďaři ne
ustále, že jsou nejsvobodomyslnějším národem
a najednou svobodomyslnost jejich pošpiněna jest
úplatky, které ukazují, že v Uhrách panuje veliká
zbahnělost poměrů. Maďaři „ve svém velikášství
chtějí se ode všech odloučit a sami býti pány, a
zatím uvedená aféra předpovídá, že se sami ubijí,
Liberální vládní strana uherská, když s oposicí
nemohla nic svésti, snažila se ji podplatit. Mělo
prý býti podplacenu asi 20 oposičních poslanců a
nězolik časopisů, uby se praci vládě tolik nevy
stupovalo, Ale poslanec Pap, kterému. jakýsi
Dienes doručil 12.000 K, vše vyzradil. Následkem
toho odloženo zasedání sněmu do ro. srpna a
celou aáležitost vyšetřuje zvláštní sněmovní komise.
Jako vinník přiznal se i br. Szapáry,švakr minist.
přeasedy Khuen Hederváryho, čímž vržen stín i
na samého předsedu. Napjetí v Uhrách velké a
dle všeho „dni ministrování hr. Khuen-Hedervá
ryho sečtěny.

Kral anglický Eduard VIL vzdal irskému
národu díky za stkvělé uvítání, kterého se mu
v Irsku dostelo a jež ho hluboce dojalo.

Ruch povstalecký v Macedonii po
ných žních opět se vzmáhá,

Nedávno zahájeny byly práce na prvním
oddílu železné dráhy bagdadské v Malé Asii,
kterou se Němci sice tiše, ale houževnatě domá
bají vlivu v dálných končinách východních.

Zprávy místní a z kraje,
Slavnostní sliby řeholmí vykonalodne

1. t. m. v klášterní kapli zdejšího pensionáta dvanáct
novicek za přítomnosti nejdůst. pana biskupa. Dojemné
řídká tato slavnost přilákala hojně obecenstva. Jeho
Biskapská Milost před slavnostním aktem promluvil
hlaboce procíčěnou řeč o významu evangelických rad;
s kůru zavzníval krásný zpěv řízením povolaného
dirigenta dp. D. Orla. Při této příležitosti přijato též
čtrnáct novicek.

Královéhradecký pavilion ma vý
stavě Hořické zbudován nákladem6500K dle
návrhu městského stavitele p. J. Melcra na rozloze
280 m*. Zvýšený prostředek nese štít ozdobený malboa
secesení, při níž použito českého národního ornamentu.
Proveden jest dle návrhu professora c. k. řemeslnické
školy v Jaroměři p. J. Šímy dekoračním malířem p.
J. Kryštofem, který provedl malba štítů a panem J.
Štanderou, malířem písma z Hradce Králové, který
provedl nápis v ornamentální obrubě. Veškerou práci
tesařskou provedl p. J. Joneš, mistr tesařský z Li
braatic u Hradce Králové, práci natěračskoa p. A. Petr,
natěrač v Hradci Král. Výplňkové mřížky ve dveřích
hlavního vchodu z kajného železa provedl dle návrha
p. Mil. Oehma, dílovedoucího c. k. odb školy v Hradci
Král. p. Jan Rabas, uměl. zámečník temže; týž pro
vedl i ostatní uměleckoa práci zámečnickou na pavil
lonu. Nástavec nad hlavními dveřmi se znakem města
Hradce Král. provedl p. Fr. Čermák, cochař a štakatér
v Hradci Králové, Veškeré uvedené práce jsou zároveň

ukonče.

h

výstavními pracemí dotčených pp. místrů. Na ovoka
před pavillonem, uprostřed Krakonedovy zahrádky,
stojí kované mříšoví stadně, provedené dle návrhu
dílovedoncího p. Mil. Osbma šáky III. roč. e. k. od
borné školy pro umělecké zámečnictví v Išradci Král.
Studně obklopena jest velkou mříší = kujného šeleza,
určenou ku pomníku Karla Jar. Erbens, provedenou
dle návrhu ředitele ústsvu p. L. Haněla a pod doso
rem učitelů pp. A. Hallera a Lankaše rovněš Šactvem
III. ročního.Mřížobrabovái studně provedenajestvo
slobu secesením.—Jen malá část zdejších řemeslníků
odhodlala se pro nynější nepřízoivépoměry k nákladům,
s jekými obeslání kašdé výutavy jest spojeno. Přes
to, soustřeďujíc v sobě, pokud to v úzkém rámci
pavillonu bylo možoo, přes 60 vystavovatelů, podává
obraz zdatnosti a rozvoje města Hradce Králové ma
poli průmyslovém, obchodním i kulturním. Nejsou síce
zastoupeny všechny obory, které v místě po řemeslnicku
se provádějí, ale přece celková exposice dokazuje, že
maobé věci, pro které se veřejnost naše ráda obrací
nejen do Prahy nebo jiných mfst okolních, ale i do
cisiny, možno obdržeti v městě našem zrovna tak
dokonale provedené a v téže ceně, ne-li levněji. —

Kateog královéhradeckého pavillonu dostati lze zasa 1 .

Zálošna v Hradec! Králové. Výkazxs
měsíc Červenec 1908. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,465.917-69, vloženo během měsíce K 194.800-02,
vybráno K146.821-86,stav koncemměsíce K 1,513,896-56,
Stav půjček počátkem měsíce K 1,239.466-09, půjčeno
během měsíce K 7594360, splaceno K 62.972'18, stav
koncem měníce K 1,253.037-51, Počet účtů 2.258, re
servní fondy K 112.966-08, závodní podíly K 69 82421,
pokladní obrat K 802.660:14,

Sňatek. Slečna Marie Skolandy-ovás Hradce
Jindřichova a p. Karel SI. Kašpar, důchodenský
adjankt král. věpného města Hradce Králové, slavili
sňatek svůj dne 4. srpna 1908 v kostele proboštském
v Jindřichově Hradci.

Ze Všeodb.scdruženíkřesť.dělnictva.

Přítomní: Jenčovaký, Pochmon, Karásek, Lábus, Andr
ik a Polák. Podpora nem. udělena: J. Mírvaldovi

rál. (7 dní srdeční křeče) 6 K. Podpora v nezaměst
nanosti: B. Jorickému v Parníka 3 K. — Plenární
achůse ústředního výboru bude se kopati done23. srpna
1908 o 1. bed. odp. v Hradci Král. v Adalbertinu.

Pltmá voda. Aby se předešlomožnému ne
dostatku pitné vody, dovoluje se dle nenesení městské
rady v Hradci Král. ze dne 27. července t. r. vody
pitné ze stojanů poušívati pouze na pití a nikoli na
vaření, umývání a napájení dobytka.

. Zadání práce. Rigolorání při stavbě nové
eilnice z Hradce Král. do Věkoš zadáno dlaždičskému
mistra p. J. Štěpovi v Hradci Kr.

Z Čermilova. Předešlou neděli sehráli zde
ochotníci katolické národní jednoty veselobruDr. Štolby:
„Na letním bytě,“ Souhra celého představení byla
opravdu ladná — elegantní. Všechny úloby obezřelostí
a dovedností p. regisseura obsazeny byly herci, kteří
opravdu je dubře pochopili a také do detailů provedli.
Obecenstvo, odměnivší herce po kaidém jednání po
tleskem, odcházelo z divadla plné veselé nálady. Dě
kojeme za tu pěknou zábavu a těšíme se již napřed
na ty „Obžinky“. Zdař Bůh!

Hospodářská, průmyslová a umě
lecká výsta va českého sovorovýchodu
v Hořleích. Šum a ruch na výstavišti, šum a
ruch po městě a okolí. Ve čtyři hodiny odpoledne
počínána výstavišti koncertovati vojenská kapela pěšího
plaku č. 36 z Josefova. Jásavé zvuky hudby rozléhají
se výstavištěm. České národní písně střídají se s ú
ryvky z českých oper. Prázdno není nikde, Se všech
stran přinášejí vlaky návštěvníky výstavy, jichž úsudek
zní: „Takovým způsobem nebyla dosud žádná venkov
ská výstava pořádána.“ K sedmé hodině večerní za
planou elektrické svítilny, a přeskvostné, bílé světlo
zaplavuje promenující zástapy a elegantní útulné re
staarace kolem budebního pavilonu seskupené. Věe
vypadá fantasticky, pohádkově. —Slavnosti Smetanovy
v Hoč:cích přes nepříznivé počasí vydařily se zname
nitě. Slavnost zahájena byla v sobotu večer hudební
akademií, při níž přednášeny vesměs jen inetramen
tální a vokální skladby Smetanovy. Hlavním těžištěm
slavnosti bylo ovšem odhalení pomníku nesmrtelného
mistra v sadech hořických. Tisíce účastníků shromá
ždilo se v neděli dopol. kolem zakrytého pomníku
Smetanova. Ta bývalý ředitel Národního divadla Fr.
A. Šubrt pronesl slavnostní řeč o významu mistra
Smetany; na to potnník odhalen. — Hlavní katalog
výstavní prodává es za 60h. Obsahuje 1038 jmen
vystavovatelů z obora průmyslu a školství. A. Radl
líčí tu Hořice a jejich krásné romantické a zdravé
okolí. Dále jsou tu statě: Hořice za války pruské a
průvodce výstavou. Pak následuje seznam vystavova
telů a vystavených předmětů e přilébajícími odbornými
články. První skupina tvoří zemědělství, II. průmysl,
III. umění, IV. školství a litiratara V. národopis a
a archeologie, musea a VI. sociální politika a zdra
votnictví. Čelkovýpočet vystavovatelů je kol půldra
hého tisíce, což svědčí o tom, že výstava bořická je
výstavou velkou a krásnou, jak všichni návštěvníci
nadšeně dosvědčují. Malé město Hořice (asi 8 000 ob.)
má při obrovské práci, kterou by jindy v daleko vět
ším msstě ne vždy zmobli, při nejmenším nárok na
podporu se strany obecenstva, zvláště když práce ta
se tak zdařila.

Východočeská výstava v Pardubi
cích. Dne 2. srpna bylo na výstavišti přes panující
nepohoda zase blučno. Rozeáblé pavilony výstavní
byly obecenstvem do posledních míst přeplněny. Toho
dne dopoledne konala se ve výstavní areně schůze
několika set mlynářů z Čech a Moravy, kteří se ejeli,
aby porokovali o zlomení neblabého vlivu rakouského
tarifu na vývoj předlitavského mlynářetví a země
dělství. Přítomno i několik poslanců. Výstava naplnili
zvlášť účastníci ajezdu Čes. vojen. vysloužilců a pak
účastníci sjezdu obchodnictva, který obeslán byl ze



- všech korunních zemí. — Nádhorně vypravené kulturoč
historické slavnosti, které první neděli výstavní do
Pardubic a na výstava přivábily nesčetné davy, badou

» 86 ještě jedenkrát ku konci výstavy opakovat. Na
velkolepé této výstavě jistě bude.akó sejímati stkvělé

- elektrické | osvětlení | průmyslového paláce, dále
- 6 m vysoký světelný vodopád a elektrograf na pro

tějším břehu Cbradimky. — Nemalou pozornost budí
na výstavě ve svláštním paviloně umístěný poháněcí
stroj firmy Měrky, Bromovský a Schulz v HradciKr.,
lokomobila to, sloužící ku pobona stroje dynemo
elektrického. — Výstavní výbor vydal obsáblý katalog
výstavní, který mimo sesnam vystavovatelů a vysta

" vených předmětů obashaje stručný dějepisný a
místopisný nástin Pardubic, pojednává o stara do
máckých dělníků ve vých Čechách, o průmyslovém
museu v Chrudimi atd. Cena katalogu 60 h. V ka

*pesním pak kalendáři výstavním (za 10 hb)označeny
jsou všecky ejezdy, závody, hudební a divadelní
produkce, mimo to je kalendář ten průvodcem po
městě a výstavě.

Maturitní zkonáky maDívěím pae
dagogiu císaře a krále Františka Je

scřa . v Chrudimi odbývalyse ku koncičervna.
Výsledek byl stkvělý. Z 38 abíturientek obdrželo 19
vysvědčení dospělosti a vyznamenáním, 18 vysvědčení
dospělosti a jedné povolena oprava po prázdninách.
Na kouci školního roku obdržely žákyně vysvědčení:

- ve III. ročníku z 38 kandidátek 30 s vyznamenáním,
ve II. ročníku ze 40 kandidátek 31 s vyznamenáním,
v L ročníku ze 40 kandidátek 22 s vysnamenáním,
v přípravné třídě ze 40 kandidátek 23 a vyznamená
ním. Ostatní prošly všecky. Důkaz, jsk svědomitě
pracojí síly učitelské i kandidátky. S „Dívčím pae
dagogiem“ spojena jest Drouroční obchodní škola pro
dívky, doníž se přijímají dívky, které dosáhly 14. roka
věku svého a vychodily měšťanskou neb obecnou školu
s dobrým prospěchem. Ye škole té vyačovány jsou
dívky silami výborně osvědčenými všem vědám obchod
ním, jež starají se, by po vykonaných studiích cho
vankám ve spolehlivých obchodech místa opatřily. Při
veškerém vyučováním přihlíží se ku stránce paedago
gické: učitelé snaží se dívkám větípiti vedle důklad
ných vědomostí obchodních zásady mravní, pravého
ducha vlasteneckého, zašlechtiti srdce a osfliti vůli
pro konání dobra, by staly sez ních šeny ryzích ka

-rakterů. Školní rok počne 14. září.
Léčivé železité lázně Houštku uStaré

Boleslavi, majetek to První záložny ve Vysokém Mýtě,
navštívilo letos do 31. července celkem 1049 hostí.

Na Žamberecku je ažúzkostlivěpostaráno
-o to, aby ubozí kilometroví kaplani nebyli zkrácení
sni o haléř. Před prázdninami vydal školní inspektor
p. Ot. Kremla ostrý forman správcům škol, by podali

„zevrabnou zpráva, kolik cest bylo za účelem nábo
ženství do školy vykonáno. Správa duchovní by si
totiž mohla jednu nebo dvě cesty připočítat, nemyslíte,
pane inspebtore? Potřebí, aby se duchovenstvo budoucně
ostře obradilo proti tomuto ponižování a podezřívání | —

Oběsll se v Dolní Dobroačiznámý alkoholik
- zednický mistr Esser. Fři jeho pohřbení nesúčastnil

se z dobroučekých téměř nikdo, za to „Sokol“
s Kyšperka čestné zastoupený vzdal poslední poctu
svému — kamarádovi! —

„Klerikální dědoušek.“ Píše se nám
od Žamberka: Poslední číslo „Škol. obzora“ přineslo

. banopis na p. Josefa Vítečka, říd. učitele v Nekoři,
ve službě učitelské síce sešedivělého, ale vždy pocti
vóho a svědomitého pracovníka. Bylť řada let zástapcem

-učitelstva v okresní školní radě, předsedou učitel.
spolku „Komenský“ a od „Ústřední Matice Školské“
obdržel čestný diplom ga své zásluhy o zíekání obce
Studené pro škola českou a dnes v očích jakéhosi
„moderního“ paedagoga nese tři hříchy do pekla vo
lající na bedrách svých. Provdal dcery a stal so

a „nestyděl“ se při zkoušce z náboženství pomodliti
se s dětmi „Pochválena a pozdravena budiž Nejsvětější
Svátost oltářní l“ Tot bříchy dva a třetí, že nechce
jíti do pense, a čeká na rok 1904, až bude provedena
úprava platů učitelských v plném znění zákona. —
„Klerikální dědoušek“ měl by nejspíše po přání mo
derního pisatele se všemi ostatními dědoušky vzíti
finty a bodáky, vytáhnonti na manévry o nastalých
prázdninách do Bosny, aby je tam upražilo slunce a
přestali býbati na věky věkův svými starými „kůtky“.
Tak by se uprázdnílo rázem mnoho míst řídících i
regenschorských a první, kdo by se počali modliti
třeba „s kůra“, byli by moderní kandidáti míst uprázd.
něných, jimž často i ty mladé „kůtky“ tak weslábnou,
že ani do vlastuího lůžka na nocleh nedojdou. — Moderní
pánové, proto „Pozor na vlakl“, ať Vám ty mladé
kůtky“ nepřejede a nechte staré „kůtky“ na pokoji!

Úhcete-li věnk hanobiti „kůtky“ starší dále — ktomu
máte dosti drzá čela, avšak nikdy pravého sebevědomí
stavovského — chcete-li banobiti učitele starší, dále

„poctivě pracující u za víra od rodičův zděděnou se
nestydící, pak i my starší „kůtkaři“ otevřeme veřejnosti

knihu, v níž máme zaznamenáno hojně dokladů, če
sami jste hříčkou náruživostí nízkých a nižších. Vaším
sebevedomím že jest jen drzé čelo, které Vám zabraňuje,
než berete péro do rukou, byste hanobili pracovníky
starší, připomenouti si slova Sokratova: „Poznej sebe
samal“ — Vy, moderní hanobitelé cti pracovníků
starších, táži se Vás, jak můžete učiti děti slušnosti,
snášelivosti a podobným ctnostem, když sami v obco
vání mezi sebou nedovedete býti toho vzary? Vy,
moderní tapitelé učitelů starších, podívejte se jen do
zrcadla a zhrozíte se, jak i Vám již mnohému před
časně hlava polichá. Nepřeceňojte samy sebe, neboť

„pýcha předchází pád a učte se býti křesťansky bratr
skými, netropte ai pusté žerty z toho, co i Vám má
býti svato, neztrpčajte život etarým „kůtkařům“,
dobývejte úspěchu na poli školském cestou mírnou,
vzájemnou láskou a úctou ke kolegům starším a ne
chtéjte se podobati litým šelmám, jež, v úkrytu
číhajíce, vrhají ae směle na kožist svou. Nezmoudříte-li
však přece, tu i na Vás vyplňují se slova Schillerova:

„+29 vší hrůzy nejbroznější je člověk ve vášně šílení.“
Senior.

Z Chotěbořska. (Zemsképojišťování).Dne
9. orpna byla v Počátkách vořejná schůze lidu, na
níž přítomno bylo velké množství lida rolnického
s těch krajin okresu, které postiženybyly krapobitím.
O zemském pojišťování přednášel dp. farář Vlček. Po

důkazech, jsk národohospodářsky se poškozeno,protože neustále hbrneme miliony do kapescizích,

přise byl všemi hlasy tento projev: Letošní pohromarapobitní aktuelně vyzdvibla otésku zemského poji
šťování, Otázka ta přes četné úvahy o její důlešitosti
a přes jednotlivé pokusy ve formě zpráv a dobrozdání
nedosáhla posud svého vyjádření zákonem. Z nedávné
minolosti ani opětované návrhy dra. Vašatého, ani
zpráva komise zemského snému neměly positivných
výsledků, ba k všeobecnému překvapení zpráva zem
ského výboru dne 28. února 1900 vyslovila se proti
pozemětění. Tu ovšem přes naléhavé potřeby rolnictva
v pochodu zákonodárném bříšně bylo otáleno na ve
likou škoda stava zemědělského vůbec s na zničení
početných hospodářských existencí zvlášť, čehož le
tošní zkása jest důkazem víc než převvědčajícím. Sku
tečnost uvedená tedy příkře kontrastuje s pravdou
všeobecně uznávanou, že trvání silného stava welského
nutno povafovati ze hlavní podmínka zdravého a
silného národa v ohledu hospodářském, sociálním a
politickém. Ostatná i jinak není nám neznámo, že
s myšlénkou zemskéno pojišťování potajmu vedou sá
pas překážky povahy individnálně-zájmové a že drubdy
na oko horoje se pro pozemětění a za kulísami agi
taje se proti. Za tou příčinou prohlašojeme, že naše
vyčkávající trpělivost již dovinula se konce a žádáme
důrazoč, aby příslušní činitelé v soukromoprávnou
sféru jednotlivce legislativně zasábli a vytvořili in
stitoci ssmského naceného pojišťování, jož má býti
jednou z podmínek nerušeného vývoje stavu rolni
ckého. Dále žádáme slušně naši žurnalistiku, jako
hnací a regulující uflu otázek veřejných, aby zálešitost
tato na foru obecné pozornosti ndržovala, podle kteréhož
jednání míra přízně její k nejživotnějším našim tuž
bám a přáním budeme oceňovati. Konečně žádáme
bratrské spolky hospodářské, aby téhož účelu ener
gicky se domábaly, jakkoli i jinak solidarita myšlénky
spojuje všechno rolnictvo v celek silou přímo živelní.

Z MI. Břišť. V úterý dne 31. července
slonženo bylo slavné Reguiem za sv. Otce Lva XIII.
Súčastnila se školní mládež zdejší školy i z obou
venkovských škol ne sl. sbory učitelskými a hasičský
sbor z Kletečné, jenž tímto aktem piety k velikému
papeži ukázal, že dovede oceniti snahy zvěčněléhoav.
Otce o celé člověčenstvo v době, kdy u jisté strany
hledí se spolkům, zvláště hasičským větípiti mínění,
že vzdělanost záleží v náboženském indiferentiemn,

Dvaadvacotileté působení „farní
knihovny“ ve Skuhrově. V orpuuroku 1881

převzal do Skubrova právě nově ustanovený kooperatorraut. Jiří Košťál ve svoji správa „knihovna pro lid“,
založenou studujícími ekuhrovskými r. 1880. O kni
hovou ta zvláště se přičinili stadující Jarosl. Vildman,
Fr. Slav. Dobnálek, Ant. Vlastimil Bartoš, Josef
Porkert, Bedřich a Eduard Porkertové za účinné pod
pory zejména vdp Petra Henče, faráře, p. Jos. Porkerta,
tehdy nájemce Růženiny hati a p. Jos. Holečku, říd.
učitele. Koihovna ta tehdy čítala 110 svazků. Tyto
ovšem za řadu let již dávno vynahrazeny jsou knihami
jinými. Bylyť stálým půjčováním opotřebovány —
zedrány. Během doby doznala však knihovna ta i
změny jiné. Správce knihovny té, stav se farářem
r. 1888 ve Skuhrově, chtěl trvání knihovny té zabez
pečiti. I proměnil ji ve „farní knihovnu pro náš český
lid.“ — Možno říci, že knihovna tato pod správou
dp. Fr. Jiřího Košťála, pilného rozšiřovatele zdravého
českého čteví mezi naším lidem v tamních končinách

při samých národnostních hranicích, vykonala valnýas Čestné práce ve prospěch povznesení a uvědomění
našeho lidu. Zdárné působení její nejlépe vysvitne
z tato uvedených dat Knihovna ta čítá nyní 616
čísel a svazků 670. Knih za ta léta bylo půjčeno
32.264 svazků a vypůjčovatelů bylo 23.180. Půjčováním
poškozeno a zmařeno bylo knih 184; nově převázáno
84 knib. I nyní v době letní je v rakon různých vy
půjčovatelů 177 knih. Půjčování kuih děje se téměř
výhradně zdarma. Jen někteří mohovitější přispívají
a to zcela dobrovolně, podle svého vlastního uznání
na adržování knihovny. Největší šlechetnou podporo
vatelkou „farní knihovny skubrovské pro náš český
lid“ je paul Františka Porkertová, matka nynějších
majitelů „Růženiny huti“ —

Slavnosti Rabešovy. Na počestpadesá
tého výročí smrti Frant. Jaromíra Rubeše pořádány
budou pod protektorátem městské rady ve Skotči 16.,
16. a 17. srpna t. r. Slavnosti Rabešovy: V sobotu
1%, srpna večer o 8. hodině vwSokolovně slavnostní
akademie s programem pěvecko-hudebním. V neděli
16. srpna dopoledne před deskou Rubešovou ua ná
městí a pak na hřbitově vzdána bade oslavenci pocta.
Odpoledne o půl 2. hod. v zahradě Sokolovny velká
lidová slavnost za koncertování hudby lažeké. 17.
srpaa o 10. hod. dopol. přátelská schůze rodáků sku
tečakých v Sokolovně. poledne o 2. hod. výlet ke
sv. Anně. Za nepříznivého počasí koná se vše v So
kolovně.

Cyklistické závody pořádajíse místním
klabem českých velocipedistů v Poděbradech na stálá
závodní dráze „u Obory“ v neděli dne 9. srpna. Za

nepříznivého počasí odkládají se závody na neděline 16. t. m.

(11) K- H. Wolf před svými voliči.
Již drabnou dobu má Broumov pěknou legraci. Objeví
se na všech rozích plakáty, že se tam a tam dne
tobo a toho koná schůze voličů, při které bude fečnití
K. H.Wolf o politické uituaci. V ustanovený den
sejde se bratka voličů — ale kdo schází — jako po
chodeň zářící kultary. Schůze se ovšem rozejde.
Objeví ee nové plakáty, že „zcela určitě“ atd. — ale
pan Wolf schází i při drahé achůzi. To až pány
dohřálo. Oatadou nemohli ani nos vystrčiti na ulici
a ten prožlaklý Wolf je nechal seděti i po třetí, Ta
si naň sami došlápli — nové plakáty a ku všeobecnému
překvapení objevil se toužebně očekávaný Wolf, Leč
běda! Ty tam časy hlačných ovací! Už před ním
nebrbí břbet ani purkmistr, ani městská rada a tam,

kde vlály brdé všeněmecké prapory, neusříš ani starý
hadr. Wolfa si uš nikdo více nevšimne. Očekával ho
nepřehledný dav as 20ti lidiček — schůze dopadla

tak bledě, že by o tom nikdo ani neuslydel, kdyby to
Schěnereriáni v bratrské lásce do světa škodolibě ne
vytrubovali, — My přejemeSchůnererovi z plna srdce
něco podobného a s tím úmyslem provoláváme Wolfovi
blaboce procítěné: „Vivat seguenel“

(11) Vzácný host. Jak se dalo očekávati,
vykořistojí nepřátelé církve nešťastné aféry kaplana

oráčka způsobem až hnasným. Rogeštvali sice již
všecky okolní fornosti, ale to jim nestačilo; pozvali
si do Starkova dra. Einsenkolba, jenš siza obsah své
přednášky obral heslo: „Pryč od Říma.“ Jakmile však
milý Všeněmčík počal pokrytecky dpiniti Nejsvětější
Svátost, tu se oa jeho nemalý úžas zdvihli přítomní

křesťanětí sociálové — jejich hlasitý protest vyvolalbouři — a schůze byla v několika okamženích roz
bita. Odpadlíci dobře tušili, že utrpěli banebnou po
rážšku a to právě od nenáviděných křesťanských wo
ciálů, kteří vedeni jsouce P. Guntherem z Broumova
nedali ee zastrašiti ohromnou převahou protivníků.
Einsenkolb a jeho přívrženci hned určili novou schůzi,
která se měla konati o 14 dní později — leč marně
jeme ae těšili. Místo Eisenkolba přišly do všech bo
stinců spousty protestantekých letáků, o které se lid
dere a chtivě je čte. Srdce při tom krvácí, když vi
díme tu spousta, ty děsné účinky. Pracujeme vší silou
proti — ale kdyby nám nějaká milosrdná duše zno
patřila ještě několik tisíc (německých) letáků, vyko
nala by křesťanské dílo.

Srdcím soncitným! (Provolání.)
Denní listy stále přinášejí nové a nové doklady bídy,
která děsnou pohromou krupobitní dolehls na velkou
část našeho rolnictva. Kdyby každý člen národní naší
společnosti očitě přesvědčil se o spoustě oné, plně by
si zároveň uvědomil, co jest práce rolníka a jeho
zničené naděje. Jedna socha Bílkova představuje země
dělce, jenž schvácen únavon a s napjatými svaly
zápasí se zemí o skyvu chleba, a z obličeje jeho vy
zírá hluboký smutek bezvýsledné práce. Takových
živoucích soch chodí dnes po polích tisíce; krok
váhavý a nejistý, ruce skleslé a zrak bolem jako by
vyhaslý. Kde zněly dříve písně veselých pasáčkův a
jásavé trilky drobných opeřenců, leží hrobový klid,
vlnící se obilí proméněno ve zdeptané mlaty, až di
vákovi srdce bolestí se svírá . . . Naléhavé výzvy na
pomoc zemskou a státní ovšem jsou opodstatněny, ale
pohlížíme-li na poměry skutečné abez fantasie planých
nadějí, musíme přiznati, že všechna pomoc v obvyklé
formě úlev zákonem stanovených budé jako kapka
vody, vhozená v palčivý požár. I výpomoc státní a
zemská znatelně nepomohou. Jest potřebí otevříti
raka dobročinnosti, kterýžto pramen může mnoho vy
dati. Ovšem, jak se říká, máme těch rozličných sbírek
dost a dosti, ale může býti náš národ bez ducha
obětavosti? Sorganisajme tedy všudy ve městech a
po venkově, kdež nepotlouklo, sbírky peněžní a dary
v nataráliích, jako jest sláma, píce a obilí. Činmusí
býti naším programem, nemá-li býti bluchon deklamací
tvrzení, že národ jest rodina, jejíž členové vzájemně
sdílí radosti a žalosti. Jen poznejme dobře, kde co
nemusíme zbytečně vydati a kde se můžeme uskrovnit.
Rližní hyne, a to jest nejmocnějším důvodem, abychom
pomáhali, kdežto opustiti ho, znamená býti opovržení
hodným sobcem. — Žádám a prosím všechny kněze,
aby ve svátek a v neděli shromážděným věřícím vy
líčili bídu nešťsstných — a roznítili nadšenými slovy
ke skatkům lásky. — Prosím noviny, které s tímto
projevem souhlasí, by laskavě jej uveřejnily, Ferd.
Vlček, farář v Nové Vsi u Chotěboře.

Upomínka ma obsazení Bosny a
Hercegovimy. Za příčinou 2bleté upomínkyna
účastenství pěšího plaku č. 74 v okkupaci Bosny a
Hercegoviny sešli se v Jičíně dne I. a 2. t. m. vá
leční kamarádi pluku toho z r. 1878. Shledání bylo
nejvýš dojemné. V sobotu večer dne 1. srpna bylo
velké čepobití hudby c. k. pěšího pluku č. 74., na to
koncert ve velké dvoraně domu Palackého, kde apolu
bojovník p. Žďárský líčil děj celého tažení a dopro
vázel jej světelnými obrazy. Druhého dne o 9. hod.
ráno slonžena na náměstí polní měe, při níž vojenská
hadba hrála píseň „Před Tebou se klaníme“, po
pozdvihování pak chorál „Svatý Václave“, při
čemž sbor zpěváků zapěl 3 sloky této úchvatné
písně. „Po mši ev. vdp. děkan nymburský J. Rejzek,

který jake šikovatel se zbraní v race účastnil sevšech bojů v roce 1878, vystoupil na řečniště a
promluvil ka svým kamarádům následující řeč:
Velevážení Páni! Milí soudruzi! Jen málo slov chci
zvláště k Vám, soudruzi moji, promluviti. Jestiť jen
kratičký čas řečí mé vyměřen. Učel, za kterým jsme
se v tomto staroslavném městě Jičíně sešli, je Vám
všem znám. Z nejvyššího rozkazu Jeho Veličenstva
Našeho Nejmilostivějšího císaře a krále zúčastnil se
před 26 Jety i náš řadový pluk č. 74 veliké úlohy,
okkupace Bosnya Hercegoviny. A tuto událost, zajisté
důležitou, připomínáme sobě dnes. Vždy věrné ra
konské vojako konalo i tebdáž avon aratou povinnost,
konal ji i náš pluk. Ve dvou mohutných proudech,
z Hradce Králové a Jičína, ubíral ae přes daleké
kraje a hlubiny mořské, boařlivou Adrií k cíli svému,
Dabrovníku. V Hradci žehnal nejd. pan biskup, blahé
paměti Josef Hais, vojínům pluku řadového, v Jičíně
žehnali otcové a matky synům svým na cestu dalekou,
mnohému z nich na cestu poslední. Byl to bolestný
boj srdcí vzájemně sebe milujících, když tehdáž v Ra
kousku poprvé se i mnobý ženatý vojin loučil nejen
s otcem a matkou, 8 bratrem a sestrou, ale i ženou
a dětmi. Ale i tn se ukázalo, že věrný rakouský občan,
věrný ÚČach,nezpívá nadarmo: „Jmění, krev i život
dejme za císaře, za vlast svoul“ —Válka je vždycky
zlý, umutný posel. Již Kristus Pán, stoje na hoře
Olivetské, pláče nad městem Jerasulemem vida v dachu
bouře válečné jako smrtonosné mraky na toto město
se valící. (Luk. 19. 41.) Proto se modlí církev uv,:
„Od hladu, moru a války, vysvoboď nás Panel“ —
Hrůzy války poznal v plné míře každý vojín, který
se zúčastnil před 25lety okkupace Bosny a Hercego
vipy, poznal je i náš pluk. Nepřítel byl všude, před

námi i za námi, v pravo, v levo, skryt jako hadv skalnatých roklích, a jea zfanatisován nešetřil



ani zraněných, ani umírajících; řezal, eekal, mučil,
bodal těle a údy jejich. K tomu se přidrašily pradké,
dloubo trvající deště, stadená bora, žísen a hlad
Nebof pro rozvodněnoau Trebinčici nemohly nám býti
potraviny dodávány. Rádi jeme pili voda z řeky s
jedli klasy z kukařice. Ale to vše nedovedlo zlomit
věrnost, vytrvalost, trpělivost, kázeň, důvěru, ano,
abych tak řekl, dobrou nálada zdatných bojovníků.
Staré přísloví dí: Kde je nouze největší, pomoc Boží
nejblišáí. To osvědčilo se i u nás. Celé promoklé
spívalo jedno oddělení vojenské dne 27. sářípřed

Klobukem ovatováclavský chorál. Ta se k němu blíží
nejvyšší velitel náš, polní podmaršálek baron Jova
novič. Vojínové uomlkli vzdávajíce vojenskou poctu.
„Jen zpívejte“, dí vůdce otcovsky. „Vy jste Češia ta
Vaše píseň je mi také známa, jen zpívejte k sv. Vác
lavo, on Vám pomůže, jako pomáhal Vašim tatíkům“.
A hle, na den sw. Václava vyjasnilo se nebe, nikde
ani mráčku, jen jeden mrak vyšlebl, byl to mrak

racho, jenž vyhodil téměř nedobytnou pevnůstku
Klobak, poslední to baštu povstalců, do povětří. Jásot
a radost, badba a zpěv odrážely se mocně na Černo
borských skalách, jakoby zaletětí chtěly tam na sever
do naší drahé vlasti, která až sem vyslala zdatné
syny ové. Pluk náš ztratil v bojích 4 důstojníky a
74 mažů, číslo to plaku svého. Více pak jich zemřelo
následkem zranění, nemocí a trampot válečných. Moji
milí soudruzi! Od té doby uplynulo 25 let a nám
Pán Bůh dopřál, abychom se tady sešli kolem oltáře,
na němž obětoval kněz, Váš bývalý sondrab, oběť
smíru za duše našich padlých důstojníků a kamarádů
i za duše našich v Pánu zesnulých soudruhů | Byl
jsem tebdáž s Vámi u radují se z celého srdce, že
jsem opět « Vámi, abychom se navzájem viděli, po
zdravili a jeden druhému radosti i žalosti života svého
sdělili, abychom mší av. n modlitbou vzpomenuli těch,
kteří již mezi uámi nejsou, ale padli v boji za císaře,
za svobodu ujařmených národů, našich bližních. Jestiť
svaté a spasitelné smyšlení za mruvé se modliti, dí
písmo. (II. Mach. 12. 46.) Sešli jeme se, abychom
Bohu děkovali, že nás až posud cbrániti a na. živě
zachovati ráčil. Sešli jsme ee, abychom díky vzdali
Jeho Veličenstvu našemu Nejmilostivějšímu císaři a
králi, Jenž otcovsky se ujav ujařmených národů, vy
slal vždy věrná vojska Svá, aby záby ubasil pochodeň
zmatku a povstání u tak větším a horším následkům
předešel na hranicích Svéříše. Sešli jsme se, abychom
vděčně vzpomněli našich vojevůdců a důstojníků, kteří
v tak neschůdném území, v těžkých « kritických do
bách k vítězství nás vedli a to při poměrně malých
ztrátách. Sešli jsmo se, abychom veřejně díky vzdali
všem městům a osadám, které nás tehdáž podporovaly,
obzvláště pak tomuto městu Jičínu, které se nás juk
při odchodu do boje a šťastném návratu z něho, tak
1 v těchto památných dnech tak přátelsky a elavnostně
ujalo. Milí soudruzi, opět se rozejdeme. Než věak se
rozejdeme a navrátíme k povolání svému, slíbme na
novo, že chceme s pomocí Boží vždycky, až do po
sledního vzdechu, věrnost, lásku, vděčnost, oddanost
Jeho Veličenstva našemu císaři a králi nezlomně za
chovati. Vštépajte, drazí, tyto ctnosti v hruď a ardce
synů a potomků svých A budou z nich nejen hodní
občané, ale i šťastní lidé ©Neboť hodný člověk je
šťastný člověk, nehodný člověk je nešťastný člověk.
My nosíme obraz Jeho Veličenstva na pravu svých,
chovejme ho jako drahocenný klenot i v srdcích svých.
„Hajme vždy korany Jeho proti nepřátelům všem.
Osud trůnu Habsburského Rakoneka je osudem“ a já
dodávám i naší drahé vlusti. Proto nechť ještě dlouho
a šťastně žije a panuje Jeho Veličenstvo náš Nejmilo
stivější císař a král František Josef [., Jemu sláral
Dojem řečí byl úchvatný — málokteré oko nezaslzelo,
mnohým po rozbrázděných tvářích stékaly bobaté slzy.
Po řeči rozešli se soudruzi v menších oddílech po
městě, kdež jim občanstvem byla všade prokazována
zvláštní pozornost. Město bylo vůbec v elavnostním
bávo, s každého doma vlál červenobílý prapor. Pod
důstojníci a stříbrnými medailiemi ozdobení spolu
bojovníci byli pozvání k důstojnické tubuli do hotela
Hamburk © Odpoledne byl koncert v Liboaadě. večer
pak zase v Hambarku a v domě Palackého. Třetího
dne ráno jen málokteří následkem lijáka účastnili
výletu do skal Prachovských. Odtud srdečně se roz
loučivše rozjeli se do svých domovů, ulíbivše sobě, že,
dá-li Pán Bůb, za 5 let opět se sejdou v Hradci Xrál.,
odkud pluk dne 16. srpna 1878 vytáhl do boje.

Z Červených Peček. Měsíčníschůze
„Svornosti“ dne 2 t. m. pořádaná se vydařila zna
menitě. Byli jsme mile překvapení návštěvami z Kutné
Hory a Sedlice. Po zahájení schůze vldp. Antonínem

blasně schválen. Pak odporučováno členům přistupo
vání k všeodborovému udružení; katolické dělnictvo
musí dbáti řádné avépomaci Na to následovala před
náška, pozvaného vlp. Sabuly z Hradce Králové o
českých poměrech vkv. století. Řečník v delší řeči
poukázal, jaké důsledky měl husitský převrat na poli ná
boženském, kulturním a socialním. Celá řeč vyulech
nuta až do konce se vzornou pozorností. Pak ještě
projednány některá +polkové záležitosti, načež zdařilá
schůze skončena. Žebuej Bůh činnosti další!

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitné ulicí a vprodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Jaký ušítek má Řím z papeže?
Římský dopisovatel časopisu „IlI. Weltbl.“ vypočítává
užitek, jaký má Řím z papeže, takto: 1. Kardinálů,
kteří mají svá sídlo při papežeké kurii římské, jest
29. Devět ročních měsíců stráví kardinálové a jejich
dražina v Římě; plat kardinálů, soukromé jmění ne
počítajíc, jest 30.000 lir ročně, apotřebují tudíš kar
dinálové římští 870.000 lir. 2. Mimo kardinály šije

v Římě stále asi 30 patriarchů, titalárních bískapůa
arcibiskopů, jejíchž roční spotřebu možno odhadnoati
na 450 tisíc lir. 3. Papežská dvorní dražine (palácoví
prefekti, major-domns, maestro di camera, šlechtická
garde, personál musef, galerií, bibliotheky, bvrězdárny,
tiskárny, komorníci, topiči, zedníci sv.-petrští, metaři,
štolbové, kuchaři a sluhové) čítá na 60) osob a ročně
spotřebuje asi půldruhého milionu lir. 4. Papežské
kongregace (konají úřad světských ministerstev) čítají
asi <80 osob: prelátů, sekretářů, auditorů, úředníků,
písařů, sluhů a roční jejich sp»třebu mofno odbado
vati na půl miliona lir 5. V Římě jest mnoho vyu
čovacích a vychovávacích ústavů (gregoriánská kolej
jesniteká má 1000 posluchačů), gonerálů řádových,
tedy celkem asi 3000 osob. Odhadneme-li spotřebu
každé osoby třemi lirami denně, činí to ročně 4,285.000
lir. 6. V Římě sídlí diplomatický sbor, který má čtyry
vyslance a 17 zástapců, jejichá výdaje odhadnoati
možno na 1,460.000 lir. Bere tudíž Řím z Vatikána
ročně 9—10 miliouů lir přímých příspěvků, nepřímých
jest nejméně dvakrát tolik. Tiskaři, výrobci látek,
zlatníci, stříbrníci, sochaři, malíři, vyrabitelé nmělec.
kých předmětů a devotionalií, poutníci, kteří o jnbilefch
a slavnostech Řím zaplavují, toristé, kteří zalidčují
po celý rok římské hotely, drožkáři, poslabové, ti
všichni nepřímo baď vydělávají z Vatikánu, buď při
nášejí z ciziny penize do Říma. Jako Řím má zovné
stále ještě ráz města papežského, tuk i nejvetší pra
meny příjmů jeho vyvírají z Vatikánu. „Král by vás
neuživil,“ říkají praktičtí Římané. A lidé Varikána
blízcí dodávají: „Kdyby papež Řím opustil, klesl by
„věčný Řím“ na průměrně větší město italské, každa
vesnice však, do které by se pupož odstěhoval, otala
by se na ráz bohatou a slavnou.“

Nemocný papež a holab Svatý Otec
Lev XIII., dokad býval zdráv, měl v obyčeji, že při
otevřeném okně krmil holuby, kteří mu k oknu při
letovali. Když papež ležel nemocen, jednoho dne
bolabi opět obletovali okno, které však bylo zavřené.
Ta jeden bolub zatřepetal křídly na skleněnou tabuli.
Nemocný uv. Utec to zpozorova: a ihned. dal okno
otevříti. | Holab na to vletél do papežovy komnaty a
sed! si k nemocnému na postel. Papeži zaleskly se
v očích slzy — velmi se radoval z návštevy milého
ptáčete. V mysl: objevily se mu časy,kdy ješté u okna
krmil své milé ptáky. Alo jinak viděl v tomto zvěsto
vateli míru před sebou oznamovatele věčného pokoje.

Jednota českého katol. učitelstva
pro královstvíČeské pořádáúne10.srpna1903
odpoledne o 4. hodinš schůzi v mále Jednoty kato
lických tovaryšů v Praze, Anenské náměstí č. 209-|
s přednáškou profesora Josefa Šaura z Augenburku:
„Kterak Pestalozzi amýšlel o vychování náboženském.“
Po schůzi bude společná porada výboru ústředního i
odboru Mlado-Boleslavského a Králové Hradeckého.
Doe 11. srpna v 7 bodin ráno bude obětována mén
svatá za v Pána zesnalé členy v kapli Červeného
KHže v Žitné ulici. O půl deváté pak bude v sále
Jednoty katolických tovaryšů valná hromada. Odpo
ledne po 2. hodině vyjde se na společnou problidku
památné knihovny Strahovské. — Volné návrhy, jež
mají býti projednány, budtež zaslány písemně do rukou
mletopfedeedy Frant Jelínka do Malotic.

„Německé“ Litoměřicko. Ku koncičer
vence t. r. Němci na Litoměřicku velmi se rozechvěli.
Milí páni netavičně totiž do avěta hlásají, že Lito
měřice a okolí jest ryze německé A najednou jim tu
ryzost před světem makavé prorazili usedií tam Čedi,
když se v okresním b.jtmanství litoměřickém koualy
volby do komise pro vyměřování daně výdělkové. Ve
4. třídě volební v okresu lovosickém zvolení byli přes
zuřivou agitaci Němců kandidáti čeští 241 hlasy,
kdežto Němcům dostalo ne pouze 11: hlasů. Takto
zvoleno do komise 48 Čechů a jakvi náhodou pouze
jeden Němec. Při nastalých pak volbách za město
Litoměřice, ač se k nim Němci ještě důkladněji při
chystali, zvoleno 45 kandidátů českých ato 300 hlasy
Získali tedy Češi v okresu lovosickém a litoměřickém
93 volitelů, Němci pouze 61. Kdyby v okresu úštec
kém nebylo zvoleno 51 volitelů něm, byla by ko
mise pro daň výdělkovou ve IV. tř. česká. Jen více
uvědomělosti a odbodlanosti u naširců a pak to
němectví na severu českém brzo dostane závrať.

V pošidovštělých Uhrách panujezma
tek a svár. Sama strana vládní, která se svíjí v kle
štích židovského kapitalisma, pokusila se o úplatek
několika opposičních poslancův a žarnalistův. Někteří
věc prozradili, jiní, kterým byly uherské koruny wi
lejší než Čest, moudře mlčí. Z dosavadního výslechu
vysvítá, že byly súčastněny v tomto „diplomatickém
manévru“ osohy z nejbližšího okolí hraběte Khaen
Hederváryho. Úlohu zprostředkovatelů převzali ochotně
— židovětí novináři. Celkem mělo býti zakonpeno
na "5 poslancův a také několik časopisův. Z této
emělosti jest viděti, jak pánové uberští poctivost a
pezištnost „opposice“ dobře znali. — Potom se divme,
že v poctivé Maďarii tak zle se daří Slovákům a
Rumunům; kdyby mohli svými prostředky přeplatiti
vítězný pochod židovského kapitalismu, jistě by Se
jim vedlo líp. Ale právo s prázdnou kapsou má
v Uhrách již dávno křídla podvázána; cinkot peněz
jest zde mocnější. Ale naposled vyjde i při takových
čachrech na povrch aspoň pravda a ta bude také
něco znamenati.

Ce stejí tltmi. Kdyby nebylo téměřpravi
delného „prominutí tex s poplatků“,byly by tituly
v Rakousku dosti drahé. Tekčiní poplatek za titul
dvorního rady (bez hodnosti) 2500 K, za titul císař
ského rady 1057 K, za hodnost truksesa 316 K, za
titul biskapa 1260 K, za titul opata 849 K, za titul
kanovníka 316 K. Za propůjčení hodnosti hraběcí
musí zaplatiti nová rodina 10.600 K, staré 6300 K,
az baronství nová rodina 6800 K, stará 4200 K, sa
šlechtictví 3160 K.

Výmosnest zelinářství. Jest jisto, že
s přibýváním lidstva budou stoupati ceny pozemků a
nebude pak mnohéma možno, aby si zakoupil větší
kus půdy, nýbrž bude nacen se přičiniti, aby co nej
menší plocha pozemkujej a jeho rodina uživila. Toho
bude lze docíliti z=linářetvím. Práce ovšem nebude
snadná, ale výnos uspokojí. Již dnes kolem Erfurtu

mnohá rodina dšíví se jenom zahradnictvím Tak na
+ jistý statkář tamše Da veškerých svých pozemcích,
teré měří přes 800 ba, pěstaje janom semena. V jednom

roce vypěstoval příkladně 800 g semene resedového.
Při neochabujícím příčinéní a intensivním hnojení dá
se opravdu pěstováním zeleniny docíliti neobyčejných

výnosů. Tak na př. dle zahradnického inepektoraermana obnáší hrubý výnos z 1 ha u fasolí 5990 K,
u okurek 3456 K, o bílého zelí 3888 K, u červeného
zelí 6670 K, u květláka 4920 K, u křenu 10880 K,
u mrkve na semeno 2366 K, u celeru 3840 K, u chřestu
6720 K, u cibule 456 K. Z těchto theoretických čísel
ovšem musilo by se při praxi něco uleviti; ukazují
hlavně naším rolníkům, kterou cestuu by se měli
bráti tam, kde jsou pro zahradnické hospodářetví
příznivé podmínky: enadné zavlažování a rychlý odbyt.
Při obilním hospodaření počítá se na jednu rodina
dnes 8 ha půdy, při zahradnickém hospodářství má
uživiti rodinu již pů. bekrara U nás vdak dosad,
místo aby se zelenina prodávala, po celé léto se kupuje.

Uřízauté květiny dlouhočerstvéudržíme,
když do vody, v níž je chováme, dáme kvusek póro
vitého uhlí, Řtoré všecka nečistota přitábne. Také ae
doporočuje při každodenním vyměňování vody kousek
lodyhy uříznonti a sice ve vodě tak, aby uřiznoté
místo na vzduch nepřišlo. Rovněž prospěje, když nejsou
nádoby květinami přeplněny a když z vačera Az rána
celou kytici jemně vodou p-prášíme Částky zvadlé
natno ovšemibned odstraniti. Chcema-li květiny posílati,
postavme je na cbvíli do «lané vody, toutéž pokropme
celou kytici a i papirový obal. Tím uchováme květiny
dlouho čerstvé a libovonné.

Hasení mlékem. Nad osadouTómorkeny
v Ubrách rozpoutala se nedávno veliká oonře, při
níž blesk zapálil stodolu jistého rolníka. Mezi lidem
rozšířeva tam pověra, že bleskem zapálsné stavení
můžo býti zachránéno pouze wlékem. Proto tamní
bospodáři vehnali z celé vesnice mléko, jež pak stři
kačkou neb pří:no z brnců a džbánů lili na oheň.
Samozřejmé však, že se oheň mlékem ještě více roz
mohl. Ta jistá stará žena novou radu dalu, že pouze
to mléko pomůže, které se nadojí od krav u místa
požáru se nulézajících V několika pak minatách pli
vedeuo bylo asi 5+ krav na misto požáru a zatím co
ženy dojily, muži banili oheň nadojeným mlékem. Přes
to však zničena budova a veškerou úradou a teprv,
když počalo hořeti stavení svusedovo, basili vodoa,
ježto druhé hospodářství nebylo bleskem zapáleno,
Tak hluboce zakořeaěná pověra dává Špatné vysvěd
čení o postupu vzdělanosti v Uhrách.

Zametačů je v Paříži celá armáda 3880.
Jsou rozdělení ve dvě br gády jež řídí 44 setníků a
139 ředitelů. Mají pět set stříkaček ručních a osm
set párů koní, kteří dovážejí vodu a odvážejí smetí.
Čištění stojí průměrné 60 h za čtvereční metr ročně.

Velkých celerů docílíme, kdsž sadíme
uilné a zdravé sazenice hodně vyspělé velmi mělce
takměř na povrch a pak záhonek pilně kypříme, hojné
zaléváme a uškolikráte záchodovým hnojeo přibno
jíme. Celer hluboko zasazený má mnoho koření, ale
malou balvu.

Proroci povětrmosti. Nejenomčlověkpo
zoruje na obě změnu blížící se povétrnosti, ale též
jiní tvorové. Malé žabky ro-ničky křikem svým věští
obyčejné deštivé počasí. (Chovají li <e ve sklenicích,
tu před nastávající nekl:dnoa a deštivou povětroostí
zalézají pod vodu jevíce nepokoj. T6ž skokani zalézají
před deštem do vody, kuňky však vylézají z louží.
Kaňkají-li žáby za jasných nocí vesele v celém sboru,
známkou prý to pěkného a stálého počasí. — Před
deštěm drobný hmyz ve vzduchu poletující nejdříve
ucíti vlhkost jeho a tábne ae k zemi, aby se pod
rostlinami ukryl; proto vlaštovičky létají nízko při
zemi. majíce tu i ojnost kořist, a zvěstojíce takto déšť.
— Husy, kachoy a vodní ptactvo vůbec křikem a
potápěním prorokují déšť. Pobíhají-li slepice za deště
po dvoře, bade déle pršeti. Kohout a páv křikem
svým prorokojí déšť. — Střečková, ovádi a mouchy
za parných dnů před bouřkou dotírají velmi na
člověka a dobytek. Komář: a tiplice, když v hustých
hejnech vesele za teplého večera tancují, prorokují
jasné a borké dni. — Pavouci, cítí li pěkné počasí,
natahojí nové sítě. „Babí léto“, létající pavučiny
v podletí, větrem jsouce povznášeny, bývají dříve upev
něny na strništi nebo mrzi trávou, kde také bývá
ukryt pavouček. Je li obrácen hlavou k pavačině, číhá
patrně na kořist, která pouze za pěkného počasí může
se do pavučiny chytiti. Nastává li pošmourno, pavouk
se od pavučiny odvrací. — Divoký kaštan za pěkného
počasí má své pětidílné listy rozložené na způsob
raky s roztaženými prsty. Před deňtém však, třeba se
ještě nemračilo, spastf se listy dolů, jako když se
z prstů udělá špetka. Pampeliška neotvírá květů,
má-li pršet. Jetel spustí před deštěm také listy dolů.

Prvmí česká pout do Lurd. Našich
poatníků přihlásilo se ke třem stům. S námi však
pojedou také uherští Slováci pod vedením vdp. Jos.
Skardy, probošta v Šaštíně. Odjezd poutníbo vlaku je
dne 28. srpna asi o 2. hod. odpoledne. Příjezd do
Einsiedelou je v sobotu odpoledne, odjezd odtud
v neděli odpoledne a příjezd do Ženevy o 6 hod.
65 min. Odjezd“ze Ženevy o 7 hod. 30 min. a příjezd
do Paray-le-Monial o 3 hod. odp. Odjezd z Paray-le
Monial v úterý o 3. bod. odp. a příjezd do Lord ve
středu o 3. bod. odpoledne. Odjezd £ Lurd v neděli
o 3. hod. odpoledne. V pondělí příjezd o 12. hod.
v poledne do Lyonu. Odjezd z Lyona v úterý po

jedné hodině odp. Příjezd do Ženevy o 5. hod. opobodjezd odtud o půlnoci, příjezd do Curychu o 8. hod.
ráno. Odjezd z Curychu ve čtvrtek o 9. hod. 50 min.
ráno, příjezd do Vídně v pátek o 9. bod. 30 min.
Ostatně podrobný cestovní plán bude kašdéma pout
níka poslán v čas. Leopold Kolfsck, farář v Před
klášteří u Tišnova na Moravě.

(Zasláno.
Veliký biskup Brymych loni semřel.

Aby posmrtné vzpomínka na biskupa tobo poněkud
oživena byla, avolil jsem se vydati jeho „Katechesa“,



které jako professor tbeologům diktoval, a jež dosud
souborně vydány nebyly.

čel vydání těchto „Katechesí“ jest, aby a)
ladem ležeti nezůstaly velmi pěkné myšlénkyv „Kate
chesích“ těch uložené; b) aby čistým výtěžkem trochu
ve přispělo „Adalbertina“, jehož zakladatelem zvěč.
nělý biskup byl, a jemuž smrt překazila nadále býti
obětavým dobrodincem.

M jiš jakkoli dnes o podnikutomto se soudí,
káte nám láska > cit „Adalbertinum“ podporovati a
zachovati věci katolické.

Z té příčiny prosím důst. duchovenstvo, zvlášť
naší diecóse, aby zaslanou knížku „Katechese Bryny
chovy“ laskavě příjslo zs mírný poplatek 1 K 80 h.

Celý náklad čítá 1200 exempl. Po zapravení
všech vydání mobla by se dobra „Adalbertina“ slašná
částka odvésti, bude-li mezi veled. duchovenetvem pro
tuto věc trošku lásky a obětavosti.

Odvedený čistý příjem za knížku tuto na „Adal
bertinam“ oznámen bade v časopisu tomto.

V Uhersku, 3. srpoa 1903. ,
K. JANSKY, farář.

(Zasláno.)
Valná hromada Zemské jednoty

kého katol. duchovenstva v král.
ském (sjezd duchovenstva koná se 265. srpna

(v úterý) ve velkém sále na Žofíně v Praze. Program:
O 9. hodině dopoledne: 1. Zahájení schůze. 2. Zuslání
telegramů nejdůst. episkopátu. 3. Řeč jednatele p.

dnešní doby. 4. Debatta. (Každý řečník má právo
mlaviti k věci poprvé 10 minut, replikou 5. minat.
6. Resoluce. V 1 bod. společný oběd na Žofíně ů 1 zl.
20 kr. Přiblášky nejdéle do 20. srpna do kanceláře
Jednoty na S:níchově, Jakubské náměstí. Odpoledno:
1. Jednatelská zpráva. 2 Účetní zpráva. 3. Zpráva
revisorů účtů. 4. Volba 2 členů výboru a 2 náhrad
píků. 5. Volné návrhy. (Nutno nejdéle 7 dní před
valnou bromadou předložiti) Dostaviti se do echůze
má právo každý člen jednoty po průkazu legitimace,
kterou tvoří titulní liut stanov. Každý při svém vstapu
nechť žapíše se do praesenční listiny a delegáti nechť
zároveň udají, kolik členů skupiny mají právo zastu
povati.

Dáno v král. hlavním městě Praze, dne 10,
července 1903. Výbor.

"Tržní zprávy.
V HradciKrálové, dne 1. srpna 1003 1.hl,

pěenice K 10:80—1140, ita K 940——980, ječmene
K 8:40—860, ovsaK 4 00—6-26, prosa K 00:00—00 00,
vikve K 10'00—12'00. hrachu K 1600—1800, čočky
K 00-00—0000, jahel K 20'—, krup K 1800—40 00,
bramborů starých K 000—000, bramborů nových
K 240—320, jetelového semene červen. K 1800
—23-00, mákuK 31-00—32'00, Iněného semene K 22:00
—24'00, 100 kg. žit, otrab K 10-50,pšenič, otrab K 10 00,
1 kg. másla K 2 24—32'40, 1 kg. sádla vepřového K
1'80—1:92, tvarohu k 0-32—0'36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 0*00—0'00, jedna kopa cibule nové
K 0'10—0'70, jeden hektolitr staré cibule K 000
—0'00, jedna kopa drobné zeleniny K 050—1*20,
1 kopa zelí 2'60—8-40 K,1 kopa mrkve 0 80—1'00,
1 kopa kapusty K 1-60—2*80,1kopa okarek K 3:00—56-60,
1 kopa celere K 0-80—2-40, 1 bečka třešní 3:60 —6'00.
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
1. srpna 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
hl. pšenice 170, žita 279, ječmene 68*5,ovsa 2715, prosa
—, vikve 22, brachu 5, čočky —, jahel 14, krap —,
jetelového semínka 11, Iněného semínka —, olejky 107,
máku 1. %) Zeleniny: kop zelí 169, okurek 319, ka
pasty 338, cibule steré — hektol., cibule nové 864 kop,
drobné zeleniny 439 kop, mrkve 486 kop, brambor
starých — hektol., brambor nových 300 hekto)., salátu
— kop, petržele — kop, celere — kop. 3) Ovuce
hl: třešní 62, jablek —, hrašek —, švestek —.

u, Brobného dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 680,zlat —.

dle přednášek J. M. zemřelého nejdůst. pana
biskupa

EDVARDA JANA BRYNYCHKA

se echválením nejdůst. Konwistoře svým
nákladem vydal

Karel Janský, farář v Uhersku
(Čechy).

Čístý výtěšek věnován ve prospěch dieces.
domu „4Adalberiina“v Hrad i Králové.

Stran 196 — 8% ———

Brožov. výtisk frankovaně K 180.

knihtiskárna v HradciKrálo-6,

Konkurs.
Velesl. Zemaký Výbor království Českého

ve schůzi dne J. června 1903 usnesl se, ve zdej
šímdlecósním ústavě pro hluchončmé
„Rudolfinu“ opatřiti

I0 osiřelých neb opuštěných dětí
hluchoněmých

mnaúčet zemského fomdu sirotčího.
Dle výcosu č. 48.579 chovanci zemského

fondu sirotčího musí však vyhovovati nejen pod
mínkám předepsaným stanovami ústavu, nýbrž i
podmínkám stanoveným zemským zákonem ze dne
29. října 1902 čís. z. z. ($ 2.,3. a 4).

Z té příčiny ředitelství diec. ústavu pro
hluchoněmé vypisujíc kookurs na obsazení oněch
10 mist nadačních připomíná, že:

1. žadatelé (dle stanov ústavu) musí býti
zdravé děti bluchoněmé ve věku od S. do 12
roků, které dříve problédnaty byly od ředitele
a lékaře ústavu a ku vzdělání za způsobilé
uznány;

2. žadatelé (dle podmínek zemeakéhozákona)
musí býti sirotci, příslušní právem domovským
do oěkteré obce v <iecési Královéhradecké (bez
rozdílu národnosti neb náboženského vyznání! a
to zvláště sirotci po vojenských osobách, které
o život přišly ve válce neb jihak za bezprostřed
uíbo výkonu slažby branné; pakděti poloosi
řelé, nemající jednobo z rodičů nebz nichžjeden
jest neznám nebo nezvěstný,dále nalezenci,
vystoupivší z péče nalezinecké, o něž jiným způ
sobem není postaráno, jakož i takové děti hlu
choněmé, jejicbž rodiče odsouzeni byli, protože
8 nimi špatně nakládali a jejichž otec zbaven byl
moci otcovské.

Žádosti za přijetí takovýchto osiřelých neb
opuštěných dětí hlucboněmých zasýlány buďtež
prostřednictvím důst. farních úřadů nejdůst. bisk.
konsistoři, nebo přímo ředitelství ústava u při
pojení výtahu z křestní matriky a vy
svědčení lékařského včetně do 28.
srpna 1903

Ředitelství die. ústavu pro hluchoněmé

"Rudolfinam“ v Hradci Králové,

dne 1. srpna 1903.

Objednávky Již
v době prázdnin

konány buďtež nikoli na osobní adressy,
nýbrž jen na adressu

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Maturitní zkoušky ma

dívčím paedagogiu

odbývalv se ku konci června. Výsledek byl skvělý.
Z 38 abiturientek obdrželo 19 vysvědčení dospě
losti 8 vyznamenáním, 18 vysvědčení dospělosti a
jedné povolena oprava po prázdninách.

Na konci školního roku obdržely žákyně
vysvědčení:
ve III. ročníku z 38 kandid. 30 s vyznamenáním,
ven o. „40 , 3, .
v L , „ 40 » 22 n n
v příprav. třídě „40 ©„ 33, »
Ostatní prošly všecky. Důkaz, jak svědomitě pra
cojí síly učitelské i kandidátky.

S dívčím paedagogiem spojena jest

dvouroční obchodní škola

we- pro dívky, U
do níž přijímejí se dívky, které dosáhly 14. roku
věku svého a vychodily měšťanskou ueb obecnou
školu 4 dobrým prospěchem. Ve škole té vyučo
vány jsou dívky silami výborně osvědčenými všem
vědám obcbodním, jež starají se, by po vykonaných
studiích chovankém ve apolehlivých obchodech
místa opatřily. Při veškerém vyučování přiblíží se
ku stránce paedagogické; učitelé snaží se dívkám
větípiti vedle důkladných vědomostí obchodních
zásady mravní, pravého ducba vlasteneckého, zu
šlechtiti srdce a slliti vůli pro konání dobra, by
staly se z nich ženy ryzích charakterů.

Školní rok počne 14. září.

Na výstavách v Praze a ve Vyškové vyznamenaná

3 KOSA.
Le> Dobrý Hospodář

je nejlepší kosou v Rakonsku. Za
aždý kus se ručí, a přijme se

výměnou zpět. Na každých ode
„ Draných 10 kusů 1 kosu zdarma,

| Objednávky vyřizují se proti dobírce
Ceny a rozměry:

Délkacm. Y ry
65 70 75 60 85 90 95 100 105 110

Pološiroké
K 212216220 2 262 322-402522682 R03—

Široké
K 2262-34 2-42252 264 2-762-863— 3-16332

Obšírné cenníky a popisy sasílá sdarma a franko
České zasílatelství hospodářských potřeb

„DobrýHospodář
v Hranicích (Morava).

Víno"0
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati Jze 1 litr od 35 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

F Výhradně
| zastlatelský závod |
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě lněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy Inéné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, Ššotyše, zefyry, krisety, grádle
Iněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, oxfordy a vůbec všechno zboží do
oboru tobo spadající. — I nejmenší zakázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Za sboží ručím jak co do barvy tak i do stálosti.

gap“ Vzorky zdarma a franko. k;

ČENEK LOFYF,
Opočno na st. dr. č. 16.

e 10 akcii ©
Úvěrního ústavu v Hradci Král.

PB“se prodá.ji
Bližší aděls se v redakci t. 1.

i
Pronajme se

Já Zoroů pozemku
w Kuklenách. — Bližší v administr. t. L

Razítka

E Na výstavě v Hořicícha v Pardubicích [S

100 kusů prádla
vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl. s 3letou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n L.

Závod založen roku 1876.

výhradnějen kaučuková,
vyrábí za ceny mírné

Josef Kubias v Praze č. p, 68-11



= Půjčky!3
Chvalně známý „Úvěrnoí Ústav“ poskytuje

vyšší půjčky c. k. státním, zemským,magistrát.,
železničním, poštovním a soukromým úředníkům,
pánům professorům a očitelům atd.

Páni důstojníci, setníkem počínajíc, obdrží
rovněž půjčky.

Půjčky splatny jsou na libovolný počet roků.
Podepsaný podá ochotně buď písemně neb

ústně vysvětlívky, bez všeliké náhrady.

A. Vlasák,
Hradee Králové, Pospíšilova tř. č. 870.

Nvatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 15 zl. až do 50 zl. i výše.

Volobohatý sklad obrazů svatých a svět

dne 1. měsíce srpna 1903.

p

: 2 . žehnání,
počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví, | Světlem. Svítí při bouři i větru, vylačuje ne- lampičkyk ma
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž-| bezpečí požáru i výbachu a vydrží při každo- donnám,lampy
ských i tuzemskýchvzorůspracovanékalichy, cibeře, | denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů. kostelníatd.

zárukou trvanlivosti.

obsluze.

C)knn
BKne

75R
Teje:,glo2be

leaíe

ských, uměleckých listů
dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

srcadel, rámců,
příklopů (bání)

skleněných
s kříži neb 80

svatých v libo
volné velikosti

umělecké dřevo
řezby neb

z massy (i dle
obraza) se zho
tovojí KHle

závěsné ana po
stavení, kříže

úkolnía kostelní,
Obrasy s hud

je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.
bou od 7al. Po

Modlitební knihy české, něm, franc. latin. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant.a nejdraž.vazeb.Devotlonalie: růžence,
křížky medailky, škapulíře, cingula atd. Boxpočty

ihned a gratis

JOSEFKA SPŮROVÁ,
první katolický obchod devotional emi, modlitebními

knihami, obrasy, galanterié a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti blav. poště.

Vývozní dům praktických novinek
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oněRobertŠamhurek,

Zaleženo r. 1860. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1800.

Vyrábí veškeré druhy talárů, biretů, tonsurek, kolárky, náprsenky.
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všeobny do

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakázky vyřizují se bez dobírky a tranco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bex průtahu nazpět.

gap* Mnohopochvalných dopisů k dleposici.jj
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Přidplatnímačtortroku2ksok |
Číslo se.|

Vedřiny.
(l4) Poslanci i vláda odbývají si své

vedřiny (prázdniny), jež jim přišly v pravý
čae, ve chvíli totiž, kdy parlamentární povoz
nadobro uvázl na písku obetrukce. Poslední
prostředek vypadl kormidelníku rakouské vlády
z ruky; již ani pověstné smiřovačky a konfe
rence česko-německé netáhnou. A musilo
k tomu dojíti; kdyby se bylo českému národu
aspoň jakési satisfakce za urážka z v. 1897
dostalo, byla by se snad našla cesta k rakousko
uberskéma vyrovnání a k propuštění položek
rozpočtových, takto však nucen byl odejíti
poslední mlavčí, poslední prostředník mezi
vládou a českým poselstvem a mezi oběmn
vznikla nová hradba, ovšem jen dřevěná a
chatroá, ale přece hradba — nová německá
koalice, proti níž je jen jeden prostředek —
koalice slovanská. Přišly tedy parlamentární
prázdniny jako na zavolanou, před koncem tohoto
měsíce nepotřebují si rakouští státníci lámati
hlavy, jak to půjde dále. Ale ty starosti se
dostaví; máť vláda ukončiti rakousko uherské
vyrovnání způsobem parlamentárním a nepo
dařísli se jí to, zavdala sama druhé polovici
své příčinu k rozvoda; máť uzákoniti se nový
branný zákon s dvouletou službon a zvýšeným
stavem nováčků, musí, tuším, do konce tohoto
roku obnoveny býti obchodní smlouvy —samé to
věci, k nimž je třeba dělného parlamentu,
resp. většiny, o níž by nebylo sice nouze,
pokud vyplývá z přirozeného etavu věcí, sle
o takovou rakouská vláda nestojí. Ona chce
většinu umělou, většinu, v níž by bráli prim
Němci a té v Rakousku není a bohdá nebude.

Co tedy dál? Jedni myslí, že sněmovna
bude asi v září rozpuštěna a nové volby vy
psány, čeho se však bojí poslanci, aby o své
wmandáty nepřišli a vláda, aby do nového doma
radikálnější živly nevtrhly; jiní prorokojí bu
doucnost $ 14., což by ovšem bylo posílením
centralistické vládní moci a pro nás Čechy
tím horší, čím osamocenějšími se dn-8 proti
Němcům a s nimi spojené vládě cítiti musíme.
Na koho se můžeme spolehooati? — Pouze na
Jihoslovany a i ti mají race svázány polož
kami rozpočtu, jichž by se musili, zrovna
jako my, aspoň na čas odříci a tak zbývá již
jen ta třetí, nejméně nebezpečná, ale bezvý
znamná věc — parlamentární kabinet s nějakým
tím ministrem krajanem, jenž by neznamenal
nic jiného, než nová slova na starou melodii,
nové lidi pro starý systém. Těch osobností
poslali jsme do Vídně již dost, krásných slov
slyšeli jsme nadbytek, konečně viděli bychom
rádi skutky, t. j. upřímnou vůli, že chce vláda
opravdu přistoupiti k prováděcím nařízením
$ 19. zákl. článků ústavních.

Nám Čechům nesmí se jednati o to, aby
chom zaopatřili jednoho neb dva universitní
professory, nýbrž abychom odklidili byrokra
ticko-centralistický systém, proti němuž marně
bojuje i nejlepší zákon, poněvadž zákon je
mrtvá litera, jehož provádění leží v lidských
rakou. Již se jich kolik vystřídalo, těch mi
nistrů našich ve Vídni, s každým novým usneme
na 3—4 léta a když se probudíme, vidíme, že
jeme tam, kde jsme byli. V Čechách nebude
pokoje, dokud se národu nedostane, co mu
atří; dokud to se nestane, dotad požene proti
idni kádry vždy nové a nové, vždy radikál

nější a radikálnější a na tom nese vinu v první
řadě vláda sama. Mladočeši jsou obětí toboto
zjevu, zrovna jako jí byli Sturočeši pouze stím
rozdílem, že tito byli apřímnější a nezapírali

to jak houževnatě, že jsou se svou násobilkouu konce.

Radikáluí nápravu mohla by po našem
rozamu přivoditi změna zahraniční politiky,
jako jsme vůbec pozorovali, že ve Vídni byli
nakloněnějšís námi mlaviti, když jim bylo zle.
Dokud potrváme ve svém poměru k Německa
a Uhrám, dotud potrvá i nynější ústava, kterou
drží dva sloupy — vídeňský byrokratismus a
maďarský strach před trialismem, resp. ma
ďarská závist. K rovisi ústavy ve smyslu fede

rativném máme v daných poměrech daleko.
Kouali sice Mladočeši, co mohli, avšak od
hlavní své mety, státního práva a opravení
jazykových poměrů jsine my Češi tím dále,
čím horší je dnes situace, než v době punktac,
kdy se Němci chtěli aspoň smířiti. Hrozby
obstrukcí ukázaly se jako prázdné náběhy, jež
se odrážely jednak o nechuť slovanských ná
rodů k specielně českým požadavkům, jednak
o německoo minoritu, která na celém božím světě
je tím, čím je, jen n nás v Rakouska ja více
— je majoritou.

Proti koalici německé koalice slovanská,
toť jedině možná politika Slovanů v Rakousku,
protože my bojujeme za spravedlnosta rovno
právnost, německá koalice pak je posměchem
nejen této rovnoprávnosti, ale i pravého ru
kouského vlastenectví, protože bez studu pro
náší heslo o saperioritě jednoho národa nad
ostatními a protože pangermánskou svou ideou
ubíjí ideu rakouskou. V době, kdy i ti kře
sťanští sociálové ze strachu o své mandáty
vstoupili do koalice s liberály, byl by nábo
ženský radikalismus tou nejnerozamnější poli
tikou českého národa, což ostatně zdají se na
hlížeti i naši bývalí liberálové. V době, kdy
myšlénka velkoněrmecká tak zaslepila mnohé,
že zapomněli svých křesťanských tradic a svých
poutí do Říma, v takové době vrucíme se my
Češik politice dr. Riegra a přesvědčujeme Se,
že nejzavilejšími nepřáteli české věcibyli, jsou
a bndou němečtí liberálové, od bichž nesmíme
si slibovati ničeho, ale praničeho, protože oui
jsou nejprvé Němci a paktaké trošíčka snad
Rokušané. Kdo jediný má smysl pro rovno
právnost a spravedlnost v Rakousku a pro
postavení říše na onen základ, na němž byla
zbudována, to jsou konservativní Němci čili
katolické centram, dědictví to starého, pocti
vého Hohenwarta. Třeba v dnešní národnostní
Štvanici neodvažovali se konservativní Němci
hlásiti se k svému programu tak hlasitě jako
v letech sedmdesátých, oni se mu nezprone
věřili, čehož důkazem byl L. Z. se svým stano
viskem proti koalici. V nich máte, ne-li své
přátely, aspoň přirozené své spojence, jichž od
sebe odpuzovati náboženským radikalismem
neuznali za dobré ani Mladočeši, na tento radi
kalismus druhdy zvolení.

Již z toho důvoda musí býti politika
českého národa konservativní, to je již náš
osud, dokad v této katolické říši domov svůj
máme a ti, kdo mu jiné cesty, cesty nábožen
ského radikalismn ukazují, ti podjímají se ne
vděčné a nebezpečné práce. Francouz tomu
říká: „corriger la fortune“.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 12. srpna.

(O potřebě vysvětlení, kdo českým evangelíkům cí
sařem Josefem II. r. 1782 udělené právo na ob
novení jejích „české komfesse“ zašamtročil a o po
třebě vysvětlení, proč české evangelické sbory na
sákladě německých vysnání jsou sřízeny. — K po

měrům stávajícím na české universtič.)

Usvědčení, že někteří duchovní a žarna
lističtí vůdcové protestantského rachu mezi
českým lidem trvali v důvěrných přátelských
stycích 8 německo pruskými agitátory, začíná
působiti jako ledový náčinek, položený na čela
českých evangelíků — —
„Ze svých důvěrně přátelských německo
pruských styků usvědčení a za toa proto před
foram nejširší české veřejnosti pohnaní pánové
snaží se z nepříjemné této své situace vyvlék
nouti tím, že hledí především české evangelíky
jako celek obléknonti do vlastní své špinavé
košile. Při pilném sledování této důležité aféry
každý viděl a pozoroval, že byli za race chy
ceni jenom při skutku přistiženi jednotlivá pá
nové, jejichž jména byla při tom zřetelně a
jasně uvedena.

Avšak vzácní ti výtečníci pokoušejí se
z bahna, v němž se octli, vydrápati předstírá

Inserty se počílají Icvmě.
Odmova vychásí v pálek v poledne.

-Ročník IX.

ním, že jsou prý podnikány útoky na — české
evangelíky! Toto tvrzení jest obrovskou Iží,
kterouž si chtějí pánové, kteří věc evangelickou
mezi českým lidem na leta, neli na vždy,
nejdůkladněji zkompromitovali, ze svých ne
snází pomoci. Snaha tato ovšem že vyběhne
na prázdno, neboť především mezi českými
evangelíky, kteří víru svou po otcích zdědili a
jejichž předkové se k české konfesi ned po
vydání tolerančního patenta přihlásili, již dávno
vře nespokojenost s počínáním si pánů, kteřt
„českou evangelickou církev“ prostě uvázali
ve vlek německo protestantských politických
agitací.

Bez patrné oposice mezi českými evan
geliky a bez nejrozhodnějštho jejich odsuzo
vání jednání některých českých, německé pro
testantské věci sloužících listů a jejich patronů
nenabyl by odpor proti německo-pruským spo
jencům a náhončím v českých zemích tak ob
rovských rozměrů, v něž tiše vzrůstá a vše
obecné se šíří, Za posledních třicet lat nebylo
nic českou veřejností s takovým uspokojením a
s takovým jednomyslným souhlasem přijato,
jako bylo přijato poukázání na přátelské a
důvěrné styky ačkterých protestantských pře
dáků českých s německo-praskými agenty.

Třebas že zprávy toho se týkající
nevyvolávaly nějaké bouře souhlasu, tak předce
působí velice intensivně a hluboko a především
bolestně dotýkají se pravých a skutečných
českých evangelíků.

V Čechách totiž existují dva druhy pro
testantů.

První z nich jsou potomci oněch českých
rodin, které svó české vyznání pod obojí nebo
své českobratrské vyznání přes celou dobu
protireformace až do vydání tolerančního pa
tentu r. 1791 tajně a přes všechna proti toma
směřující opatření dochovaly. Rodiny tyto
se po prohlášení tolerančního patentu od ná
boženství katolického odhlásily, ale tolerovaná
německá vyznání augsburské a helvetskó nej.
rozhodněji odmítly, žádajíce pro sebe povolen
české konfese,- v čemž jim císař Josef ní
dvorním dekretem ze dno 26. března 1782 po
volil.

Na základě tohoto dekretu mohla se
NČeská konfese“ jako samostatné české vyznání
v českých zemích rozvinouti a obnoviti, avšak
k tomu nedošlo. neboť český lid, který své
vyznání pod obojí a své česko-bratrské zásady
z české minulosti až do r. 1781 si dochoval,
byl o toto své dědictví po otcích a 0 tuto
svou spojitost 8 vředbělohorskou minulostí
připraven duchovenstvem — augsburského a
belvetského vyznání. Úředně zjištěné faktam
jest, že po 150 letech katolické protireformace
přihlásili se v zemích českých desítitisíce če
ského lidu k staré české konfesi, jejíž vyzna
vače r. 1782 nazýval císař Josef II. husity. A
faktum jest, že po necelých 150 letech pů
sobení duchovních augsburskéhoa helvetského
vyznání v zemích českých mezi ovangelickými
Čechy stará česká konfese pod obojí a česko
bratrství docela — formálně i fakticky vymi
zely a zanikly! To se nedá dnes nijak odde
klamovati, že stará česká konfese t. j. prote
stanty předstíraná „sláva české minulosti“
byla utopena v novějších protestantských vy
znáních německých — —

Nelze se nám zde o tom Ššířiti u také
toho není potřeba, neboť ti čeští evangelíci,
jejichž víra má svůj pramen v rodinných tra
dicích a v české minalosti, pokud jsou mužové
uvědomělí, tento žalostný konec české konfese
netajeně nejtradněji nesou — —

Následkem toho se zdá očekávati, že
v českých sborech evavgelických po nynějších
aferách, do nichž při německo-pruském bratří
čkování se přistížení pánové české evaugelíky
chtějí zavléci, dokonce při tom pojem „vlasti“

řekracujíce, se rozbřesklo a že v nich dojde
ko příslošným úvahám, kam vlastně historičtt
potomci českých bratří a českých vyznavačů
pod obojí jsou dnes zavlečeni.

V Čechách totiž existuje drahý drah
protestantů, kteří sem jednak z výdělkových



s existenčních důvodů přišli £ ciziny a ná

sledkem toho rodiny Jejich neměly českýchdomácích a tuzemských tradic, které dobu
protireformace přetrvaly a jednak jsou to od
adlíci od víry katolické, k němuž je různé
motné zájmy nebo osobní vzdor přiměly.

Tento druhý drah českých protestantů, kteří
jsou beze vší spojitosti s českou mioulostí a
8 českou kopfesí, postavil se v čelo původním
českým protestantům, jež ze přirozené, bisto
rické jejich půdy svedl na bladná scestí, v nichž
se dnes octli, činíce prostředkem svých vůdců,
jejichž vyznání s českou minulostí nemá co
činit a jimž jest česká vlast a česká historie
docela lhostejaou, protože v ní smýšlení jejich
nekotví, štafáž německo-proské agitaci v zemích
českých.

Poměry tyto jest nutno českým evange
likům nezbytně rozlaštiti a objasniti. K tomu
katolická společnost česká bude moci velice
vydatně přispěti tím, když své evangelické
spoluobčany nechá tento důležitý historický i
faktický spor rozřešiti mezi sebou. Jak se
dnešní poměry mezi českými evangelíky a mezi
některými samozvavými jejich representanty
utvářily, musí k řešení tomu a rozlišování
duchů mezi českými evangelíky z celé řady
palehavých důvodů co nejdříve dojíti.

Původní češti evangelíci nemohou nikterak
a žádným způsobem punechati na české půdě
zdomácnělým cizincům a odpadlíkům od víry
katolické tu svobodu a volnost, aby tito jejich

lostí ze svých osobních zájmů a pohnutek pro
spekulovali v politických stycích německo
pruských. :

Proto české církevní protestantské poměry
vyžadují pronikavé revise a příslušné úpravy,
které jsou nezbytností, pak-li že čeští evange
líci uechtějíse svých, po otcích zděděnýchtra
dicí, jež jsou vlastně základem jejich víry,
mlčky vzdáti. Ve přítomné dobějejich jménem
8 za něv prusko německých stycích nacházející
se pánové již tak činí.

Třebas že se revise ta za rok nebo za dvě
skutkem neprovedla, nutno za to míti, že pří
činy k ní jsou již dány a že Časemk ní dojde,
Že jest nutnosti, to nám ochotně přiznají
všichni čeští evangelíci, jejichž předkové jsou
lidé české krve, kteří v českých zemích při
vydání tolerančního patentu žili a na císaři
Josefovi II. uznání české konfese a její na
roveň postavení vyznání augsburskému a hel
vetskému, jejichž přijetí odmítli, si vymohli.

Proč a jak se to stalo, že na „českou
konfesi“ a na církevní upravení sborů českých
evaugelíkůdle ní bylo„zapomenuto“jest dňes
otázkov, již původním českým evangalíkům
musí jejich duchovní a pablicistští vůdcovézod
pověditi a vysvětliti.

Tolik v této záležitosti prozatím. Jenom
ještě uvésti dlužno. že „Český Bratr“ docela
právem a správně českému protestantskému
dochovenstvu celou řadu závažných výtek činí,

FEUILLETON.
Z knihy: „Jak Pán Ježíš přišel

do Oestersundu.“

4
Když přišli do Fortwikenu, pravil Ježíš

ku svým soupoutníkům: »Nepřeji si posud, aby
o mém příchodě svět něco avěděl, a proto nesmíte
nikomu pověděti, kdo jsem.«

Tak veliká síla byla v těch slovích, že žádný
z dělníků nevyzradil, kdo že je provázel. Když
se u břehu jezerního rozloučili, chtěl je Ježís za
jich slušby odměniti, ale oni nechtěli naprosto
ničeho přijmouti. .

Ježíš vstoupil do prvního domku městečka
a otázal se, nemají-li pro něho práci; že umí
pěkoč vyřezávati jako každý jiný řezbář.

Neměli potřebí práce jeho rukou, s on šel
dům od domu, až | přišel do domu člověka
jménem Jon Olofsson a ten jej přijsl, maje po
třebu dřevěných lžic.

Když Ježíš vešel, požádali ho, aby se posadil
ke krbu, kde se večeřelo; i uviděl na stole poblíž
stojícím knihu, vzal ji do rukou a otázsl ase:
eJeká je to kniha ?«

Jon Olofison pozdvíhl hlavu a odpověděl
na otázku Ježíšovu otázkou: »Což pak nevidíš,
že je to kniha knih, písmo svaté?«

Ježíš pohleděl mu do očí a odvětil: »Nepozo
roval jsem hned. Dovolíš, abych se podíval, co
v ní stojí?«

Jon Olotsson přisvědčil, byl však všecek
udiven slovy cizincovými. Poněvadž cizinec vy
padal tak mírně a vlídně, nechtě] mu, ač měl sto
chutí k tomu, ukázati dvéře.

Ve dnech následujících pobrí Ježíš u něhoa vyfezával a čítel časem v knize. Byltak obratný,
te kusy dřeva březového měnily se v jeho rukách
rychle ve lžíce, a když ten muž viděl, kolik jich
ze mélo dní zhotovil, řekl jemu: »Ježto vidím,
jak rád čítáš v písmé svatém, můžeš ješté nějaký
Čas u mne zůstati a jenom čísti, neboť jsi mne

jež nejsou vyřízeny jejich == umičením a ned
báním. Vysvětlení potlačení císařem Josefem
II. v českých zemích povolené „české konfese“
Jest dnes jednou z nejzajímavějších otásek
denního pořádku, na jejíž zodpovědění a roz
luštění jest celá česká veřejnost svůdavá.

Vícekráte jeme zde zavadilí o poměry
panující na české uuivereitě v Praze a béhem
let jsme se vícekráte dotkli choulostivých a
bolavých jejich stránek. Hlavní příčiny netr
pitelných okolností, v nichž se především a
blavně filosofická fakulta octla, spočívají v čín
ském smýšlení, jímž se někteří pánové obe
hnali. To jest věcí obecně známou, že první
profesorské sbory české university sestaveny
byly původně ve své většině velice shovívavě
a zejmena s netajeným úmyslem, aby především
zdatný učitelský dorost dochovaly a vyspěti
mu umožnily. Někteří pánové byli propůjčením
jim universitních profesur dokonce prostě za
opatřeni.

Avšak na místě, aby za to vděčně pro
opiversitu vyhledali za sebe nástupce, kteří
více vědí, více umějí a více pracují, než-li oni,
dali se ovlásti nešťastnou domýšlivostí, že nad
ně není a proto. aby jich nikdo nepředstihl,
každou snabu a každý talent k tomu směřující
hleděli potlačiti. Příkladů mohli bychom vy
počísti bned celou kupu, že někteří čeští uni
versitní profesoři ve zdatných, na poli vědy
platně vynikajících svých žácích nespatřovali
vlastní svou Čest a slávu, ale že v nich viděli
nebezpečné konkurenty svóho jalového věhlasu,
kteří uesměli proto vyniknouti a je zastíniti.

Na místě, aby se dochovával pro čČeskon
universitu zdatný, seriosní a imponující uči
telský a vědecký dorost, zřídili si někteří
profesoři zvláštní koterie, které každou bystron
hlavu a každého soudnábo člověka blavně po
mocí realistického tisku hleděly čiviti nemož
nýt. Státi se universitním docentem ve myoha
případech neznamenalo skutečnou vědeckou
kvalifikaci, ale bylo odměnou za služby a
službičky prokázané tomu kterému pánovi,
jenž při tom vybíral obyčejně kapacity, jež
jeho pohodlnosti a chudobě ducha nebyly nijak
nebezpečuými. A za takovýchto poměrů mla
vilo a jednalo se o aktivování druhé české
university na Moravěl

Vícekráte jsme zde k tomu nejšetrnějším
způsobem poukazovali, až konečně nám dal sběh
okolností za pravdu, jak správně jsme české
universitní poměry posuzovali.

V době, kdy se očekávalo zřízení druhé
české university na Moravě, kde vláda, uárod
i cizina měli býti přesvědčeny, že jest nejenom
dostatek posluchačstva pro tuto droboa českou
universitu, nuleže jest především také hojnost
k vadení a vzdělávání jeho potřebných učitel
ských sil, najednou stojíme před tou těžkou a
žalostnou skutečností, že není vychován avi
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bohaté odměnil za to prosté lože a hubeaou
stravu, kterou jsem ti mohl poskytnouti.

Ježíš podekoval mu srdečně za jeho laskavost,
odložil nástroje z ruky a posadil se, aby den ze
dne četl.

Četl velmi zevrubně, jakoby se chtěl všemu
naučiti na paměť. Hostitel jeho pozoroval s údi
vem, jak ob Čas za čtení veliké slzy přes jebo
líce kanuly, '

Ale neodvážil se pozeptati se, kdo by cizinec
byl. Nejednou chvěla se mu tato otézka ne jazyku,
ale nedovedl ji vyjádřiti slovy,

Tři neděle pobyl cizinec u něho, Jednoho
rána pravil: »Snad nepotřebuješ tolika lžic, a proto
dávám ti dvě misky, jak jsem je nejlépe dovedl
zhotoviti. Dáš-li mi maličko penéz za ně, abych
mohl odcestovati parníkem do Strómu /«

»Milerád,« odpověděl onen, »ale nikoli za
ty misky, nýbrž proto, že tě mám za muže ne
obyčejně hodného.«

A dal mu peníze a přál mu šťastné cesty.
Když se Ježíš se svým hostitelem loučil,

pozoroval, že známá otázka, jak již často, na jeho
jazyku se chvěla.

»Jsem Ježíš,« odpověděl proto.
Sedlák padl na kolena a prosil:
»Pane, zůsteň u moels
Ale Ježíš potřásl hlavou a pravil: »Vstaň!

Nesluší se, ebys klečel na kolenou před nejmenším
ze všech.«

Ale Jon Olofsson nepovstal, nýbrž ptal se:
»Pane, kam chceš odjeti?«

»Do Oestersundu, kde mne očekávají,« od
pověděl. »Ale neprav nikomu, kdo jsem, neboť
hodina má posud nepřišla.c

A on mu to slíbil. Pozdravili se a rozloučili.

5.

Ježíš jel tedy dále « přišel do Strómu, kde
však. toliko nocoval a druhého dne po silnici do
Hallu dále cestoval, kde zavítal do domu vdovy
Elby Peradotterové.

dostatek zdatného učitelského materiálu pro
jedinou již stávající českou anivervitu, ačkoliv
dvacet jeden let od jejího sřízení uplynalo
O nějakém výběru vůbec mloviti nelze!

Dnes nejírapantněji tyto námi již před
lety vytýkané poměry vynikly tím, že ve pří
tomné době není možno domácími u na české
universitě vyspělými sílami, skutečnými vě
deckými kapacitami obsaditi zrovna dvě sto
lice na filosofické fakultě. ná stolice ze
měpisu po prof. Palsckém jest již celý rok
neobsazena a k té nynípo smrti prof. Stud
ničky a prof. Weyra přibývá fádná stolice ma
thematiky, pro niž universita ve svém středu
kandidáta nemá.

Fakta tobo obytil se německý tisk, který
zcela právem se těmto poměrům posmívá.
Některé české listy berou však českou univer
sitní obec, jež nese toho blavní vínu, v ochranu.
Avšak pánové ti si žádné ochrany nezaslobují.
Naopak! Univereitní poměry n nás měly býti
veřejností pilně a přísně sledovány, koterie a
osobní intrikánství mělo býti nejdbaleji sti
háno, což se nedělo, tak že realistické pletichy
universitu jak ve sborech profesorských, tak i
v posluchačatva po celá leta otravovaly.

Nechceme zde důkladněji do poměrů těch
vzpomínkami zasabovati, ale konstatujeme, že
nynější neznáze, jež se na universitě ve příčině
professorského dorostu jeví, byly valně zaviněny
realistickým tiskem, který vědom svých nyní
již odkrytých cílů propůjčoval se za utlookače
každé snaby, každé práce, jakmile ze kroužku
jemu blízkého nevycházela.

Někteří čJenové © profesorských sborů
uoiversity ua to žalovali a stýskali, avšak
neměli dosti mužné odvahy, aby se proti tomu
ozvali a tak došlo k tomo, že ovoce těchto
poměrůkonečněsamodozráloa české vědecké
poměry staly se předmětem posměchu něrne
ckého tisku. To je faktum, jež bez dalších
poznámek konstatujeme, aniž bychom pokládali
za správné někoho proti tomuto posméchu
bájiti.

Pastýřský list J, B, M, ndp. dra. Jos. Doubravy.

Ze srdce církve,z věčnéhoŘíma, po celém
světě katolickém rozprovdila se radost. Dne
4. srpna zavzněla 8 pavlánu basiliky svatope
trské památná zvěst: „Annuntio vobis gandium
magnum, haberos Papam Eminentissimom ac
Reverendissimum Dominom Cardinalem Jo
sepbum Sarto, gui sibi nomen imposnit Pius
X.“ t j.: Zvěstuji vám radost velikou, máme
papeže Jeho Eminencí nejdůstojnějšího pána
kardinála Josefu Sarto, jenž přijal jméno Pins X.

V pravdě radcst veliká stala se celému
světu katolickému. Na osiřelém stolci sv. Petra
opět zasedl náměstek Kristův, a jeho race po
zvedly se,aby požehnaly Urbi et Orbi, věčnému
městu a celému světu.
——————————————————

Ta byla tuze svědava slyšeti, kdo by cizi
nec byl, a když ráno u krbu vařila kávu, otá
zala se ho.

Jemným, vyčítavýn pohledem se na ni
obrátil a řekl: »Jsem Ježíš, ale ....

Chtěl pokračovati . . . nepovídej to nikomu,
neboť nepřišla dosud hodina má . . . chtél říci,
ale nechtělo to z něho, ana paní Elsa již vyběhla
z domu a k sousedkám, jež na louce bílily plátno,
volala: Ježíš, Ježíš je tul«

Slova její letěle přes ploty, louky, lesy a
hory. Lidé se sem hrnuli. Za několik okamžiků
byl domek pln lidí, kteří všickní neobvyklého
cizince pozorovali.

Rozml uvali stéle spolu, brzy šeptajíce, brzy
volajíce, až Ježíš, který tu mlčky stál, k nim se
obrátil a se otázal: =Co chcete?«

Za zvuku podivuhodného jebo hlasu začali
se krčiti, ale brzy jeden z přítomných se vzchopil,
Ivar Jonsson, dodal si mysli a otázal se: »Kdo jsi?e

I odpověděl Ježíš: »Jsem ten, jehož jméno
jste dříve slyšeli, a jdu do Oestersundu, kde mne
už davno očekávají.» - .

Někteří spínali ruce, jiní se smáli. Ale Ježíš
řekl k těmto přísně : «Jméno mé dříve jste uslyšeli,
nežli jste měli, Opusťte mne teď a nechte mne
v pokoji jíti dále l«

I odstoupili všickni. Ježíš šel dále, ale
nikde, i kde mnoho lidí příchodu jeho očekávalo,
nepromluvil k nim.

Všude dostal bez obtíží néco k jídlu, kamkoli
přišel. Někteří se mu posmívali, řkouce, že jest
šibal, ale on neodpověděl, nýbrž ubíral se dále
k Oestersundu, kde telefony po celý dloubý den
zvonily, aby oznámily jeho příchod, a kem lidé
z Hammerdslu s Litu přiceštovali, aby vypravovali,
jak vypadá.

“

Ranní červánky šířily planoucí zář po krajině
a očekávející Oestersundané dívali se upjaté po
Litské silnici.

Velká ulice a náměstí bemšily se lidmi



Dvě stě šedesát milionů katolickýchduší
jásé mu vatříc s dětinaon láskou a oddaností,
dvě stě šedesát milionů katolíků sklání se
vděčně před Pánem, jenž v péči své dal církví
o Leona XIIL, slavné nehynouci pamětí, av.
tce Pia X.

Po papeži, jeně dle proroctví sv. arcibi
skapa Malachiáše byl „lumen in coelo“, světlem
na nebi, nastapuje papež, jenž dle téhož pro
roctví má býti církvi „igois ardens“, ohném

lanoacím. Dá Bůh, že bude ohněm tímto, dá

ůb, že z jeho kskypiné péče svět ve vířelhostejný rozohní sek náboženskéma pře
svědčení a na jeho otcovské lásce srdce věří
cích rozněcovati se budou v mocnější žár ka
tolického nadšení, lásky křesťanské.

Zajisté věreé duchovenstvo a zbožný lid
diecése naší jako živí údová ua dachovním
těle Kristově, církvi svaté, za jedno jsou v ra
dosti a vděčnosti, kteráž proudí tělem tluto;
zajisté všichni již vroucí díky vzduli dobroti
vému Spasiteli, že dal církví své opět hlavu
viditelnou. Než jest náto ještě veřejně a slav
nestaě osvědčiti vroací vděčnost svoji, jest
nám spojiti se ve velebný chvalozpěv, který
hlabolí světem od jedné točny k drahé, od
východu až na západ slance.

Za tm účelem vidí se mi cydati toto
vrcbnopastýřské nařízení: 1. V aeděli XI. po
sv. Duchu, t. j. 16. srpna budiž ve všech die
césnich chrámech farutch i řeholních sloužena
slavná, pokud se týče zpívaná, mše 8v. na po
děkování Pánu Bobu za Šťastnou volbu sv.
Otce.

Po mši 8v.zapěje sechvalozpěv „Te Deum
laudamus“ před vystavenou velebnou Svátosti
a udělí se sv. požehnání.

V svatvečer slavnosti této badiž po půl
hodiny všemi zvony vyzváněno.

2. Na vyprošení pomoci Boží k požehna
nému a dloubéma panování sv. Otce budiž
budoacně ve všech mších 3v.,pokad to rubriky
připouštějí, přidávána modlitba zu papeže.

Hospodin zajisté neoslyší tolikeré vroucí
modlitby věřících dítek svých a dá nám, oč
jsme, modlíce se za šťastnou volbu, prosili,
dá, aby sv. Otec náš, jehož jsme vyprosili, „lid
Boží k ctaoster vzdělával a imysli věřících
Jibovůní | dochovoí dokonalosti naplňoval.“
(Missa pro eligando S. Pootifice).

Obrana.
Spodní stoky nijak nevábí, ale přece

někdy potřebí trochu přikročiti blíž k pro
větrání otravného puchu z nich se šířícího.—
Židovské listy (německé i české) v svorném
šiku házely před znovuosazením papežského
stolce blátem po všech kardinálech, které po
važovaly za vážné kandidáty papežské tiary.
Agenti těchto listů čenicbali v Římě na všecky
strany, vplížili se s pokryteckou úlisností i
k samým kardinálůrn, jen aby mohli udati ně
——————————————————————
Ulice Drottningská byla všecka plna až ke dvorci
Arela Carlssonaa silnice, která jde podle Carlslundu
byla zástupy oživena, které se tlačily, aby Ježíše
potkaly.

Všickni věděli, že ještě přijíti nemůže, ale
nemohli netrpělivost svou ovládnouti.

Městský důchodní a strážníci byli na nohou,
aby se starali o pořádek, ale nebylo toho potřebí,
Nikdy ještě nebylo tolik lidí na jednom msstě tak
klidné shromážděných.

Nikdo nestrkal souseda, nikdo neklel, nikdo
se na souseda jedovatě neosopil.

Vždyť měl přijíti Ježíš. Považme, kdyby byl
některého hned odsoudil! Kdyby každá zlá my
šlénka, již chovali, každý špatný čin, kterého se
dopustili, byly svědčily proti nim! Nejlépe bylo
býti opatrnu a trpělivul

Již uplynulo zdlouha několik hodin, an davy
bnul šum a vypravoval, že teletonní sluha oznámil,
že Ježíš právě vyšel z domu Larseonova a že se
dal na cestu do Oestersundu.

Teď zvěděli, že do čtyř, pěti hodin do města
nepřijde, ale přes to nevraceli se domů. Nežádali
ani pokrmu ani spánku; čekali jen.

Ženy zapomněly strojiti se. Vlas jejich byl
nečesán, šaty své jakoby byly v rychlosti na sebe
hodily, a všecka marnivost jejich zmizela. Muži
pozbyl: vzdorných svých tváří, vypadali, jikoby
se tázali a jako by se lekali, a nepromluvili téměř
ani slova.

Ponenáhlu scházeli se lidé ze všech stran.
Silnice Bruofloská podobala se točitému badu,
silnice £ Lugwicku byla povozy pokryta, a most
přes Oestersund sotva že unesl davy, ježv nových
stále proudech se tísnily.

Celé Jemtsko dostavilo se do Oestersundu.
Všickni stáli kolik hodin čekajíce, až zazněl

po celém okolí výkřik: »Ježíš přicházíl«
A objevil se na silnici; lid mu ustoupil.

Tisícihlesé volání zabouřilo prostorami. —
Ježíš byl v Oestersundu.

jaké pikantnosti. A kdy: se přece ani tak
nemohli ničeho pravdivého dopíditi, co by se
do rámce židovského lista dobře hodilo, aspoň
si ulehčovali lžemi, podezříváním a' všelija
kýmivtipy.. Židovský tisk věděl rozhodně, že
výsledek volby závisí na osobních iutrikách
církevních hodnostářů, věděl,jak jeden proti
drohémo žárlí, a t. d., a t. d.

A teď — tu máš! Najednou jest zvolen
kardinál, kterého zspomuěl židovský tisk po
Špiniti, poněvadž se zdál Sarto osobou bez
významnou. Toble byla ovšem brozná rána pro
výpočty židovského tiska. Tihle kardinálové
nechtěli a nechtěli udělat židům radost, uedo
pastili se při volbé žádoé chyby, z které by
mohli židé upřísti dlouhé pásmo pomluv! Tohle
už masí být k zlosti, že zvolen muž apoštol
ský, člověk z lidu, kardinál takový, který pro
svou dobročinnost upadal často v citelnou
nouzi.

Jak teď na něho? Celý svět vidí, že tento
papež jest zcela něco jiného než zazobuní a
stkvostaě žijící vládcové židovskéhosocialismu
jako Bebel, Adler, Singer, a t. d.

Židovské listy skutečně zůstaly s počátku
celé poplušené a vyjevené. Na př. „Čas“, který
hanět nemohl a chválit nechtél, vzmohl se na
ten úsudek, že jest Sarto „celkem vzato sfin
gou“ t. j. člověkem povahy dosud záhadné.
O dobročinnosti papežové ovšem zcela dle ži
dovské rnanýry. nenapsal ani slova. Pak se
přece „Čas“ vsjinými židovskými listy vzpa
matoval a počal s podivuhodnými „vtipy“.
„Katol. Listy“ vypravily slavnostní číslo vkusné,
3 pěknou podobiznou, ale „Čas“ z nedostatku
látky ku „vtipům“ napsal jízlivě, že „Katol.
L.“ vydaly slavnostní číslo s černým krajko
vým (!) rámečkem jako inserát.“ A k tomu
hned dodává velevtipně, že to je „případné na
ohlášení přenesení koncese živnosti papežské
na p. Sarto-Krejčího.“

Tohle je příspěvek k povahopisu nového
papeže velmi ceuný, jak každý vidí; že ži
dovská duše při každé příležitosti myslí jen
na kšeft, tomu se ovšem rnnoho diviti nemů
žeme. Ala to přece je podivno, že židé v Času
tak neormaleně a sprostě dávají průchod svéma
vzteku nad volbou papeže vzorného. Jak to
„vtipoě“ zní, že jest papežství živnost! | Přáli
bychom rádi některému židovskému vůdci
proletářstva, aby si pro své potřeby ze svých
tučaých příjmů ponechával tolik, co potřeboval
papež Lev XIII., a co si pro sebe ponechá
Pius X Žilo by se takovému socialistovi hezky
suše. A když se již židovskáduše0 „živnosti“
zmínila, tážeme se, zda nic neví o skutečných
živnostech papežů protestantských? Na př.
Luther zabral pro avou vlastní potřebu celý
klášter ne zahradami, rybníky i podily lesů.
Požitky bral sátu, ale vydržování přenechal
magistrátu. K tomu všemu od svého oženění
přijímal od kurfiřta 200 dukátů ročního pří
davku a plno darů od magistrátu i jiných
osob. Dobytka choval tolik, že i k vepřům
si držel zvláštního pastýře. Pivo si vařil také
vlastní. Ovšem že obrovské své příjmy nevě
noval na žádné dobročinné účelyani na podporu
missií, jako se děje v Římě, ale na přečasté
nákladné hostiny. Takova „reformovaná“ živnost
už se vyplatila víc než dobročinnost Sartova.

Jak živnostensky© své funkce | pastoři
v Čechách v XVI století prováděli, o tom by
byla rozprava delší.

Do 9. srpna již kterýsi židovský spolu
pracovník ©Času vypotil ze sebe potupnou
básničku na nového papeže. Kdyby někdo
posměšně křikl na žida, hued by ta byl „Čas“
8 úzkostlivým hamanitářským srdcem, hned
by kroutil očima nad nízkou mravní úrovní
našeho lidu, bned by drze lhal, že za to mo
hou kněží. Ale nejapné uličnictví, jízlivé
pošklebky proti papeži vydávat docela tiskem
— to už je v pořádku.

„Právo lida“ se zmohlo aspoň na tu lež,
že jest Pius X. „skrblík.“

Kam až drzá prolhanost „Času“ sahá,
toho aspoň ještě jednu ukázku; čřířádkový
referát o stavu záložny Myslošovické nadepsán
tučně: Klerikály vykradená sálošna. Tahle úmy
slná, židoveká lež patří na zasloužený pranýř.
Jest známo, že v té záložně nekradl vůbec ni
kdo, ani žádný hasita jako veSvatováclavské;
tedy nemohl zde krásti ani žádný „klerikál.“
To „Čas“ dobře ví a kdyby skotečně zde nějaký
katolik | kradl, rozhodně by to prolhaný
„Čas“ neodbyl třemi řádky, věnoval by
té záložně celý pichlavý úvodník. Při tom
ovšem tento židovský list jest nápadně za
mliklý nad šestimilionovým bankrotem žida
Fischera v Olomouci, nad finaoční židovskou i
socialistickou panamou v Brně a v Pešti.

Takhle pracuje orgán „české intelligegce“
a protestanté se za něho nijak nestydí, naopak
stále z něho opisují. Katolíkům se ueodpustí
ani jeden křivý krok, ale nopoctivě, zášti plné,
Štvaní židovských listů není zakřiknato nikým.
Kdyby psal některý katolický list o pastorovi

nebo rabínovi jako píší židovské listy oPiovi,
bylo by mooho a maoho křiku „o triviálním
klerikálním tisko“.

Politický přehled,
V naří polovině říše jakoby všechen politický

život zašel; poslanci 1 vláda odpočívají, ač bv
právě nyní měli pilně pozorovati ony děsivé po
měry v Uhrách panující a hledati pravou cestu
k vyjasnění. Ale k tomu nedostává se u nás sily
a dobré vůle, marasmus politický už se dostavil.
Z této slabosti kořistí právě Maďaři. Ti, když
vidí, že Vídeň ustupuje i tam, kde doposud každý
ústupek pokládán byl za nemožnost, na cestě
dalších požadavků se nezastaví. Ministr=předseda
Khuen-Hederváry, který jako bán chorvatský do
vedl bezohledně zatočiti oposicí, v Ubrach nic
nesvedl a po 6 nedělích svého úřadování klesá ze
svého ministerského křesla. Celé ministerstvo po
dalo mocnáři žádost za propuštěnou, kteráž také
přijata; sněmovna pak odročena až do představení
se nové vlády. Z ohleju na to přerušil mocnář
pobyt svůj v Išlu a vrátil se do Vidně, aby za
sáhl sám do celé záležitosti. Košut prohlásil, že
jen národní ústupky mohou odstraniti zmatky

mem, jenž by se týkal splnění přání maďarského.
Mluví se jiz o tom, že se vyhoví maďarské opo
stci a že maďarština zavládne v plucích uherských.

Riíšská rada bude prý svolána v září; za tou
příčinou chystá se dr. Kórber již 20. t. m. zahájili
úradv s Čechy a Němci. Nadéje v dohodu možná,
neboť nynější vážná situace k ní vybízí. Němcům
by se pak všeliká ochota v té věci počítala za
velikou zásluhu. Dojde-li k dohodés Čechy, bude
prý rakouská sněmovna dosti silná, aby s důrazem
hájila zájmů rakouských proti Uhrám. Vida, teď
vláda přece počítá na Čecny, ale větší a náležitou
přízeň jim ukázat, to ne. Tak na zmírnění děsné
krupobitní pohromy konečné vláda poukázala —
600.000 K, ač se škoda odhaduje daleko přes
100 millionů korua. Tuto pomoc ubohý český
lid ani nepocítí,

Účastníci spiknutí v Srbsku ovládají dosud
politiku srbskou. Král Petr I., který piukovníka
Lešjanina jmenoval dvorním maršálkem, byl nu
cen odvolati jmenování toto, když se spiklenci
mocné proti tomu ozvali,

V Macedonii dosud ani
staly se opravy. Turecké vojsko dále pálí, loupí
a vraždí. Není pak divu, že povstání se vzmáná
a že v několika okresech s jistou organisací se
vede. Jak jsou poměry v Macedonii nejisté,
důkazem jest zavraždění už druhého konsula rus
kého, a sice konsula Rostkovského v Monastyru.
Turecko se obává, že vražda tato zavdá příčina
k vážným diplomstickým zápletkám.

Zaponci pracuji nyní o překot, aby se do
mohli vlivu v Číně. Přáním jejich jest, aby Čína
a Zapansko sloučilo se ve spolek, který by mocně
čelil útoxům evropských států.

*

v nejmenším ne“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyznamenáníjeon: p.

Frant. Rašín, děkan na Velíši, p. Jan Císař, far. na
odpoč. v Zahrádce, p. Frant. Ebrenberger, knéz ma
odpoč. v Kouřimi, p Josef Vondráček, děk. na odpoč.
v Král. Vinohradech jmenováni b. notáry; p. Frant.
Jeřábek, farář v Žehuni, obdržel Expomit. canon., p.
Fraat. Zajíček, fundatista v Cerekvici, jměnován
osobním farářem. Ustanovení jsou: p. Jos. Váňa, kaplan
v Jaroměři, za far. do Boháruy, p. Joa. Zelený, kaplan,
za administr. v Sedlci, p. Václ. Demel, administrátor,
za kapl. v C Verneřovicích, p. Jos. Pohl, kaplan
v Dobrém, za administr do Liberka, p. Jan Beneš,
kaplan v Králíkách, za kapl. do Hostinného, p. Vinc.
Gottwald, kapl. v Hostinném, za kapl. do Králík, p.
Frant. Jirásko, kaplan v Ústín. Orl., za katech. do
Přibyslavi, p. Josef Cellar, koop. na Poucbové, za kapli.
do Ústín.Orl., p. Boh. Konečný, kaplan v Č. Třebové,
za kapl. do Chvalče, p. Edv. Kasal, kaplan v Petro
vicích, za kapl. do Sezemic,p. Jan Říb, vikarista kath.
chrámu, za kapl. do Petrovic. Neomysté: p. Kar. Keppl
za kapl. do ČeskéTřebové, p. Frant. Hrabý za vika
rista kathedr. chrámu v Hradci Králové, p. Jiř. Blinka
za kooperatora do Ponchova.

50leté jubilenm kměžství slavil dno
81. července vadp. Fraut. Srdínko, infal. děkan koleg.
kapitoly ve St. Boleslavi, majitel rak, řádu železné
kornay III. tě., kn. arcib. konvist. rada, školní inspektor
atd. Vysoce zasloužilý jubilár u přílešitosti svých
kněžských drahotin jmenován papežským domácím
prelátem. Mnogaja léta|

Na úlovu v bídě. BiskapskéKoneistoriampo
žádalo velebné dachorenstvo celé díscóse, aby pro
stižené šivelní pobromou dne 19. července b. r. spo
řádána byla sbírka při službách Božích. Milodary,
které se sejdou, budou pak rozdělenystičeným osadám.
Žádá tudíš, aby ode všech zvláštních provolání
bylo upuštěno a sbírky se tak notříštily.

Sjezd abíturiontů gymnasia krále.
věhradeckého z r. 5878. Vednech10.a 11.
t. m. odbýván v Král. Hradci sjezd abitarientů z r.
1878 — v upomínku na 25. svou ročnici. — Sjezdu

súčastnilo se 13 apolušáků a to Pp: Petr Hrifbý, c.k. professor ve Slaném. Václav Veverka, ©.k. professor
v Prase, MUD".Jar. Čeachal, praktický lékař na Kr



Vinohradeck, MUDr. Váci. Metro. primář nemocnicevwNové Pace, MUDr. Otakar Klampar, prim. lékat
okres. nemocnice v Hradci Král., Bohuslav Jeremiáš,
hudební skladatel a řiditel kůra v Písku, MUDr.Jos,
Kovář, c. k. okres. lékař v Jilemnici, Rad. Kreutz,
c. k. profesnor v Přerově, Jan Jirka, c. k. professor
v Král, Droře, Angastin Geister, c. a k. setník, Frant.
Rameš, učitel v Č-s. Dubě, Arnošt Ramoš, farář v Ži
tovlicích. Svou nepřítomnost omluvili a srdečný pozdrav
telegraficky znelati: JUDr. Dančov, vrchní státní ná
vladní v Sofii (Bulharsko), Jan Bittich, inspektor
velkostatku kněžny Metternichovy v Kojetíně na Mo
ravě, JUDři Rud. Krejčí a Boh. Franta. radové zem
ského výboru (z Villachu), ©Josef Paš, poštovní
kontrolor, Proche, notář v Zbraslavi. — Večer věnován
krásným upomínkám z dob studentských ve zvláštní
místnosti v Grand-Hotelu. — Doe 11. t. m. v 8 hod.
byla sloužena měs or. za zemřelé professory a spolu
dáky v seminářském chrámu Páně, kterouž měl pan
farář Arn. Rameš, při níž na varhany hrál výborný
hudební odborník p. Jeremiáš a zároveň zazpíváno
p. prof. Váci. Vererkou „Ave Maria“. Na to věnováno
dopoledne prohlídce Hradce, musea, zámečnické umě
lecké školy a zvláště zalíbil se všem účastníkům ústav
ro hluchoněmé „Rudolfinam“, jehož zařízení s velikou

askavostí a ochotou ukázal p. řiditel Sekera, Spo
lečného oběda v Grand-Hotelu zúčastnil ae velect. p.
bývalý řiditel Klumpar a škol. rada p. Jan Červenka,
při čemž několik srdečných připitků bylo vzájemně
pronešeno. Účastníci slíbili si, e za 5 roků opět se
sejdou. O lpoledne na tu byl částečný rozchod a roze
jeli se někteří na výstavy, jiní to učinili aš dne 12,
t. m. Kéž Pán Bůh dá, bychom se všichni zase za
5 roků ejeli. Na shledanou!

Z voleb do komisí pro výdělkovou
daň. Při volbách dne 7. a 8. srpna 1908 v Hradci
Král. konaných byli zvoleni do komisí pro výdělkovou
daň politického okresu Hradce Král., v III. třídě pan
Josef Morávek, hotolier v Hradec: Král., za člena, p.
Kurel Richter, obchodník aoknem v Hradci Král. za
zástupce člena, ve IV. třídě pak p. Váci. Jedlička,
krejčí v Kuklenách a p. Antonín Bělský, truhlář
v Černilově,za členy, konečně p. Josef Javůrek, ho
stinský v Jenikovicích a p. Frant. Nosek, obchodník
v Předměřicích, za zástupce členů.

Ze Všeodb.sdružení křest. dělnictva.
Scbůze užšího výboru dne 10. srpna v Hradci Králové,
Přítomní: Dr. Rey], Urban, Jeočovský, Pochmon, Lábus,
Karásek a Polák. Polpory nemoc. uděleny: L Jake
šovi v Parníku (7 dní zánět kostí) 3 K, J. Škodovi
v N. Městě (7 dní katar průdošek) 6 K, A. Tomanové
v Rychnově n. Kn. (7 dní katar žalndkn) 6 K, T. Mír
valdovi v Sušici (7 doí katar plic) 8 K, A. Lněnič
kovi v Hradci Kr. (7 duf srdeční křeče) 6 K, J. Zdra
žilovi v Hlinsku (7 dní katar. želadku) 4'50 K, J.
Štantejské v Ústí n. 0.17 dní rhenmatismae) 6 K.
Podpory v nezaměstnanosti: B. Jarickému v Parníka
3 K, A. Černému v Praze 8 K, A. Maršíkovi v Ná
chodě 8 K. — Docházejí stále dotazy stran přeměny
třídy. Rozhodnutí ve echůzi výborové bez výminky
platí. — Přijatí členové: J. Peterkas Úpice II, A.
Dvořákova III, J. Kopecká III, M. Zoubková III,
všechny z Rychnova n. Kn.

Že.k. hlav. berního úřada v Hradci
Král. Za příčinou oprav, čištění a mytí kancelářů
c. k. hlavního berního úřadu v Hradci Králové ae
budou se dne 26., 27. a 28. srpna 1903 peníze ani
příjímatí aní vydávatí.

V mimořádné schůzi městského
Král. dne 11.arpnazastapitelstva v Hradel

jmenován byl učitelem II. tř. na obec. škole chlapecké
p. Al. Vacek. — Pí. Anně Fultnerové prodána byla
část uličního pozemku v Jiříkově třídě ve výměře
18:18 [9 za K 1454-—, jež badou uloženy jako jmění
kmenové.

Nález. Na Eliščině nábřeží v Hradci Kr. na
Jezena byla starší kabinetní podobenka od firmy
Fink Sandor v Possony. Podobenka uložena ve fotograf.
závodu firmy Langhans v Hradci Kr.

Blesk uhodil. Dne 10. t. m. kolem 2. b.
odp. snesl se nad Hradcem a okolím krátký ale
prudký lijavec provázený bouřkou. Při tom udeřil
blesk do stavení pana Josefa Střemchy, rolníka na
Slezském Předměstí. Ubožákovi. shořelo vše: obytné
stavení, chlévy ae stodolou. Zničena všecka svežená
úroda, zhynulo šest kusů hovězího dobytka, dva kas
vepřového, kůň i všecka drůbež; také asi 20 zlatýc
na hotovosti a peřiny vzaly v ohni za své. Pan
Střemcha byl pojištěn pouze ne 1200 zlatých, tak že
škoda obnáší sumu o mooho větší. Nedalo-li by ae

vý žalostným škodám přece poněkud nyní předejíti? Zda musí býti hospodářská stavení i zámož
nějších rolníků kryta došky astavěna úplně ze dřeva?
Hypoteční banka zajisté moderní přestavby výhodnými
půjčkami znamenitě umožňuje i rolníkům méně
zámožným.

Společný výlet de Třebechovice
pořádají dne 16. srpna t. r. sdružené katol. apolk
s Dobrušky, Kostelce nm. Orl., Hradce Kr ové,
Černilova, Týništěa Třebechovic. Pořad: 1. O 3.
hodině odpolední seřadění spolků před spolkovou
místností v Třebechovicích 2. Společný odchod do
měst. parku v „Boří“. 3, Přednáška p. V. Myslivce
£ Prahy o úkolu katolíků v době přítomné. Vatupné
20 b. Čistývýnos věnován bude ve prospěchživelní po
bromou postižených.

Ze Lhoty pod Liběamy. Den 19. t. m.
utkví nám navšdy v paměti. Toho dne avětil se
v naší jubilejní bapli nový oltář kamenný z hořického
pískovce moderně provedený anám c. k. sochařskou
školou v Hořicích darovaný. Obřady svěcení vykonal
vidp. děkan libčanský J. Schmidt sa assistence vip.
kaplana F. Hrobského. Po ranních službách Božích
v Libčanech vyšlo odtud procesí, jemuž vatříc vyšlo
se Lhoty rovněž procesí, jehož we zúčastnilo šactvo
e pp. učiteli, řada družiček, sbor hasičský, obecní
zastupitelstvo a nepřehledná řada lidu. Po svěcení
oltáře měl p. děkan případné kérání, načež byla slavná
měe av. Paní Anna Šrajerová darovala kapli skvostný
oltářní nástapní koberec, pí M. Širůčková antipendium
a ct. manželé Pleskotovi oltářní květiny. Zaplať Bůh!

Výstava v Hořicích. Konečněse zato
rozjasnilo a výstavě přibylo návštěvníků; předešlé
neděle byla i pro výstava svátkem. Daleko přes
20.000 osob podíralo se na výstavu. K množství tomu
přispěly sjezdy: Sjezd spolku čes. textilníků, sjezd
učitelů, včelařů, vojen. vysloužilců, den Necbanicka
atd. Zvlášť význačný byl sjezd čes. textilnfků, jebož
důležitost už napřed blásaly vyložené práce průmyala
textilního. Professor Bráf měl tu významnou před
nášku „Stolet bavlnářskéhoprůmysla“. Zvláštní útul
nost a originelnost sjednávají výstavě stále nových a
nových podirovatelů.

Východočeská výstava v Parda
bleleh. Stále větší pozornosti umění milovného
vbecenstva těší se velmi zdařilá výstava umělecká.
Výstava jest nad očekávání bohatě oboslána. Výstava
umístěna jest v jedné s výstavou těsuě hraničící
budově školní a vedle jmenovaného oddělení umělec
kého obeshuje taktéž hojně obeslané oddělení foto
grafů amaterů, výstava Zlaté Prahy, výstava Kraso
umné jednoty a výstava nakladatele F. Topiče atd.
Návštěva výstavy napokojuje v plné míře pořadatelstvo
výstavy. O všedníc dnech neklesla posud pod číslo
2000. Dosavadní návštěva jest 71.344 osob. Osvětlení
průmysl. paláce a svótelný vodo bnde každé úterý,
čtvrtek, sobotu a neděli. Benátské nocí se budou po
řádati každou neděli a o všech arátcích. — Přátelé
drobaého zvířectva pořádají 16. a 16. t. m. na výstavě
výstavku a ojezd, která poskytne obecenstvu bohatý
výběr krásných exemplářů. Ač pavilon pro občasné
výstavy je rozsáhlý, bude do posledního místa
naplněn.

Z Týmiště m. ©. Dne 2. srpna t. r.pořádalsdejší „Lidový spolek křesťansko-sociální pro Týniště
n. 0. a okoli“ obvyklon svoji měsíční schůzi v míst
nostech drorany „Panský dům“, do kteréž pozván
byl za řečníka dp. Alois Dostál, kaplan z N. Města
o. M. Týž obrav sobě za předmět uvé přednášky „svou
cestu po Německo, Bavořích a Švýcarech“, vylíčil
velmi zajímavým a poučným způsobem historické a
kulturní památnosti některých větších měst říše Ně
mecké a Svýcarska. Upontal pak svým živým a místy
bumoristickým přednesem mysl veškerého, velmi četně
dostavivšího se obecenstva, za kteroužto tak velice
zdařilou přednášku odměněn byl pan řečník ku konci
své přednášky pochvalou a bouří neutuchajícího po
tleska obecenstva. Po této přednášce následovala
volná zábava, při kteréž laskavě účinkovaly slečny
Merciovy, kteréž pobavily obecenstvo svojí mistrnon
hrou na piano za spolaúčinkování pp. studujících
Marků z Bulharska, kteří zde dlí na prázdninách,
hrou na housle. Dále pobavil obecenstvo zábavní
odbor zdejší katolické jednoty velice zdařilým prove
dením některých uolových výstupů, kteréžto byly
obecenstvem velmi mile přijaty, pochvalou a hojným
potleskem odměněny. Za tak poučnou a zábavnou
přednáška vzdává výbor naší katol. jednoty dp. Al.
Dostálovi, jakož i všem dalším účinkujícím své nej

srdečnější S a volá ka další zdárné činnostispolku: Zdař áh 1
Z Potštýma. V sobotu dne 15. t. m.pořádá

okrašlovací spolek potštýnský za ochotné pomoci
kroušku akademiků potšětýnských a za účasti oelé
letní kolonie otětýnské merendu pod Lipami. Krou
žek akademiků provede v jabilejním pavilloně řadu
žertovných scen a výstupů, o buffet, obstarávaný
damami letní kolonie i o jiné občerstvení (novinkou
budou alkoholu prosté nápoje) bude jako jiná léta

ostaráno. Začátek ve 8 hod. odpol., vetapné pod
(py 20 h za osobu. V případě nep.fznivého počasí

odloží se merenda na 16. t. m.

Ze Nolmice. (Primiční slavnosti). Málokterá
osada bývá tak šťastna, aby oslavila kněžské prvo
tiny novosvěcence, sourodáka svého. Staří Čechové
říkávali, še k vůli primici majíse podrášky roztrhati,
chtějíce tak naznačiti, jak daleko spěchávali na slav
nost primičaí. Proto nebude od místa, když několika
rysy sachytíme zde dojmy primičních slavností v mč
stečku Solnici, jak je předešlý týden oslavili dva
zdejší rodáci vlpp. Jos. Čvejn a E1. Švore. — Do
jemným byl výjev vrodném domku,když novbavěcenci
před zraky všech shromážděných aseslzami v očích
děkovali svým rodičům za všecku lásku a vychování
a prosili je na kolenou o požehnání na cestu koltáři
Páně. Srdečná promlava, kterou činil vidp. děkan
Ferd. Blecha v domě otcovském, byla jako zlatým
rámcem něžnéma obrásku toboto rodinného štěstí. —
Slavný průvod do chrámu Páně v zástupu bělostných
družiček, a četnou assistencí vipp. duchovních i pp.
bohoslovců se zpěvem a hlaholem zvonů připomínal
nám slavnost Božího Těla. — Vznešený byl pohled,

když novosvěcenci, poprvé obětujíce Boba oběť novozákonní, podávali „chléb nebes“ svým uslzeným ma
tičkám, kdyš žehnali těm, kteří je první kříšekdělati
učili, Dojem primice vp. Jos. Crejna zvýšen byl ještě
tím, že bratr jebo vp. Ferdinand Cvejn, kaplan vLi
bání, vystoupil na kazatelnu a promluvil k sourodá
kům, jsk vznešeným, ba andělským jest úkol kněze
mezi lidmi, kterak na perutích vroucí zbožnosti
k Bobu a něžné lásky k maličkým i k ubohým po
vznésti se má k božskému ideálu Kristova. — Obou
novovvěcench došlo mnobo blahopřejných telegramů i
dopisů. — Obs sapočnou nyní pod vedením nového
ndp. biskupa i nového av. Otce nový život a nové
dílo spásy. Dejš Bůh, aby je všade sprovázel sdar i

Z Kutnohorska. (Svépomoc).Kutnohorsko
ode dávna slynulo svým ovoenářstrím. Na podsim
tisíce metr. centů ovoce výborné jakosti odváženo

ol ze babku prašáckými překupníky za hranice.Skutečnost tato pohnula některé prozíravé naše muže,
aby ovoce toto zušitkováno bylo v místě a tím cena
jeho byla zvýšena. Pomýšlí se na drašstevní ovocnárna
a v čele akce stojí v pravdě lidový a vroucně vlaste
necký kněz, horlivě oborem tímto jiš po více let se

obírající. Tolik prozrasujeme napočátek, ponechávajíceni další správyaž věc usraje. S tímto působením jde
i přípravná práce nově zalošeného spolku včelařského.
Ten si vzal sa úkol, souatřediti zdejší včelaře, rozší
řiti pěstování včel a zušitkovati med po příkladu

jiných včelařekých spolků v medovinu a jiné medové
výrobky. Výborného pak instruktora nalezl v osobě
vyznamenaného člena ústředního spolku včelařského,
pana bisk. notáře F. Macháčka vMalešově. Doufáme,
že obě tyto korporace vzájemně se doplví a tak opět
k avépomoci našeho lida bojně přispějí.

EZPodvysocka. (Rostěřskánárodní slavnost.)
Po příkladě vlasteneckých míst na úpěnlivé volánt
Ústř. Mat. Šk. sestoupili se j zde uvědomělí zástapcové
občanstva v komité, kterési obralo za úkol, napořá
dati Riegrova národní slavnost ve prospěch menšino
vých škol. Duchovenstvo, učitelstvo i rolnictvo podalo
si tu raku a proto práce nemobla býti než koranována
sdarem; bohužel, fe nepříznivé počasí postavilo se

roti slavnosti a tak částečně zmařilo jistý výsledek.
ož přes to přese všecko snačná suma kol 400 K

mobla býti odvedena Ú.M Š. Co zarášelo účastníky
ze širších krabů uvědomělého rolnictva, bylo, fe
s kutnoborských krabů, ač v jiné dny do Rostěře
výlety podnikají a při každé své slavnosti venkov
k účastenství vyzývají a jeho pomoci se dovolávají,
tentokráte ani jediný se nedostavil. Řeč o velkolepém
významu vůdce národa Dra Riegra převzal bykánský
pan kap!sn Jos. Pavel, z jehož péra vyšla i nadšená
příležitostná báseň, která s hlubokým porozuměním
jako proslov byla přednešena slečnou M. Těšitelovou
z Malešova. Obojí odměněno bylo neutuchajícím po
tleskem přítomného obecenstva až na nepatrné výjimky
několika pánů, kteří snad obávajíce se známého zá
stupce veřejnéhomínění řečníka „klerikála“ ostentativně
ignorovali. Jak se dovídáme, litují však dotčení pánové
svého jednání, jelikož jen obětavostí a sebezapřením
kněze mohla býti řeč uskutečněna, kdyš před tím
vyzvaní předáci jiných stavů, baď přímo, nebo po
mnohých výmlovách odřekli. —

Z Kolíma. Realistický orgán pana pastora
Daška počíná v letních týdnech jeviti snámky známé
nemoci, která jest vlastní tvorům v domácnosti velmi
potřebným. Aby aakryl blamáž svého pána a chlebo
dárce, vrhá se smutně snámý zrandrovalý fedrfechtýř
redaktor Dubský na katolicismus a kde se co stane
neblahého v okolí, všecko přičítá klerikalismu, Že při
tom duchovní správcové jednotlivých katolických osad
odnášejí povinný dí), jest na bíle dni; še ale tím
zároveň realistická prolhanost a sesurovělost tím více
čtenářatvu zjevnou se stává, jest samozřejmo, Aby se
tato realistická hlíza v těle našeho venkovazasadila,
ovůdným blasem láká pod nátěrem pokrokovosti uči
telstvo, v němž zvláště v mladším má horlivé dopiso
vatele a fedrovatele. Jest to zvláštní, že k této špinavé,
veřejnost rosežírající a jednotlivce terrorisující práci,
sami protestanté stydí se použiti svých lidí a verbují
k ní odpadlíky se strany katolické, řídíce se pravi
dlem: poturčenec horší Tarka. Jedno však při tom je
aspoňdobré, že občanstvo naše počíná otevírati oči
a poznáváneblahý vliv onoho pána, který již po leta
v Kolíně nátěrem vlastenectví intelligenci na svou
stranu strhnouti usiloval a který šikovnými machina
cemi i Kolínu k protestantské hlavě pomohl. Dnes
Koliňáci poznali,še pod purkmistrovstvím Křičkovým
jde to daleko hůře, neš pod tím bývalým Civínovým
a Formánkovým, na něž nepřestávalo se habovati.
Přízně nalezají podniky jen takové, které dotýkají se
prospěcbů Křičkových a jeho přátel; za to však ná
vrhy na věci, jichž by všecko občanstvo zvláště pak
naše řemeslnictvo a šivnostnictro k erému prospěchu
a povznesení poušiti mohlo, jeou Šmahem zamítány,

Z Kutné Hery. Rozviněnáveřejnostpole
mikou Nár. Listů proti Času a jeho fedrovatelům,
evangelickým presbyterstvům, v níš objasnil se poměr
protostantstva českého k protestantismu německému,
počíná evengelíkům našeho okolí působiti značné sne

pokojení. Dosavado hráli evangelíci na Kutnohorska
prim a ještě při slavnosti Hosově nenalezli u nás
jiného řečníka, neš evangelického pastora; teď ale
vidí každý, že sájmy protestantů až ne nepatrné vý
jimky nesou se za cíly zcela jinými, než kam směřuje
statoprávní politika sástapců národa Českého. Evan

líci následkem toho, že jim počíná pod nohami
ořeti půda, chystají se avolati do Kutné Hory neb

Rostěře velkou protestní schůzi, na níž chtějí Národní
Listy na pranýř postavit a pošramocené své vlaste
nectví zrestenrovat. Doufáme však, še avědomělé
Kutnohorsko na vějíčkau tuto nesedne a še lacinou
stafáč jim dělati nebude, ale pamětlivo svých čistých
cílů, spíše dossrade provosovanou tyranii rázně
netřese.

Ze Selopisk. (Pošár.) Ačkoliv každoročně
zasnamenáváno bývá z venkova na ste případů neštěstí
zaviněných neopatrností nebo nevšímavostí rodičů,
přece vědy znova opakují se zvláště v čase ční případy

odobné. Myslíme ony hry dětí se sirkami a ohněm.
Ť u náe v blízké osadě Poďonsích budon míti výstražný

Fíklad. Neopatrným zacházením se sirkami zaviněn
byi dne 9. t. m. požár, který strávil 4 usedlosti

s přísluenatvím a jenom statečností přítomnýchhasičských sborů zabráněno bylo neštěstí ještě většímu.
Pošár vypukl v době dopolední, coš svědčí o jedné
vadě našeho venkova; rodiče nechávají v den nedělní
dítky své potulovati a se povalovatizvláště o prázd
ninách, domnívajíce se, že kdyšze školy nejsou veden
ke službám Boším, vůbec do kostela jíti nemusí.
Kostely sejí prázdnotou, záhumní pak a tajné kouty

jou plny. Následek toho ovšem nepřístojnosti všehorubu.

Z Miskovie mK, Hery. (Odchodučitele.)
Občanstvo naše, byť radostně upokojeno bylo sprave
dlivým roshodnutím okresní školní rady kutnohorské,
přece jenom těžce nese odchod pana učitele B. Vojty
na nové působiště jeho jako správce školy do Koratic.
Získajť si za desetiletého pobytu svého v obcí i v ši
rém okolí sympatie vdech. Přičiněním jeho založeny
byly hospodářské besedy v mnobých obcích a jeho

prací byla i právěv Sivot etpající organisace drušstevní rolníků Podvysockých. Můžemejenom gratalo
jati Koruticům, že dostanou muže tak vzdělaného a
pro dobro rolniotva tak nadšeného. Doufáme, še ony
pomluvy záštím konkurenčním vyvolané a šířené brz
po jeho příchodu objeví se stejně nicotnými, j
naopak prosvitne jeho křesťanský, přímý karakter.



Z Čáslavě. Dne 9. srpna t. r. pořádalanaše
křesť. soc. jednota s odbočkou všeodborového sdružení
„Večírek“ ve prostrannémsále „u Lišků“. — Ct pan
Karel Kučera, bohoslovec, nastínil jasně, srozumitelně
i poutavě „Jak volen jest papež ?“ Po přednášce, ješ
hojným potleskem byla odměněna, vyzval vp. Otakar
Semerád přítomné, by povstáním vzdali čest nově
zvolenému av. Otci Piu X. — Po té rozprondila se
penucená zábava při stolech, promísená solovými vý
stapy a hudebními čísly spolkového sexteta. Účastníci
uspokojení odcházelí ze spolkovýchmístnostís přáním,
aby brzy zaso nějaká podobná přednáška byla.
Zdat Bůh! — Město naše | prožilo v poslední
době také vsrošující svou záložonskou affóru. Ne
známý dopisovatel uveřejnil v „Právu Lidu“ zprávu,
jakoby v starém renomovaném našem ústava: „Občan
ská Zálošna“ byly shledány v účtech jisté nepořádky
s tím ovšem poplašil vkladately tou měrou, žo houfaé
peníze byly vybírány. Neš energickým zakročením
eprávní rady v redakci P. L. a vypsáním odměny
300 K na vypátrání zlomyslného dopisovatele uklid
nila se veřejnost, tak še ústav neutrpěl značnější
škody. Zlomyslník vice vypátrán nebyl, ale veřejné
souhlasí se v tom, že to není nic jiného, než meta za
volby v neprospěch jistých osob dopadnuvší. — Ply
nárna tolik zlé krve půvobící spěje k svéma dokon
čení a v den patrona země české má královské město
naše poprvé zastkvíti se v záplavě plynových plamenů.
— Studentský sjezd „Sázavana“, k němuž konány
byly značné přípravy, v poslední době značně chábne;
jest to vinou oněch hrozných živelních pohrom v již
ních částech kraje Čáslavského. „Česká Stráž“ ovšem
přičítá to vině klerikální agitaci, o níž však u nás
ani nejmenšího nikdo neví. — Riegrova slavnost ve
prospěch Ú. M. Š. nachází konkorenci ve slavnosti
obžinkové, k níš konají se přípravy, a která dle zpráv
jedné strany má býti také jakýmsi sgitačním volebním

prosředkom. Volby tyto počínají unáe míti již oátěr„Komičnosti; měly se konati v červnu, ale pro podaný
rekurs připadly na doby prázdninové. A tu vládnoucí
strana, proti níž rekurs byl podán, obavajíc se, žo
by za nepřítomnosti učitelstva, professorutva a úřed
nictva, kteró většinou dlí na dovolenéa na jejichž
blasy počítá, sama rekursem opět volby oddálila.

Z vemkeva. Také obrázek z charakteristiky
našich „uvědomělých“ venkovanů. — Zaámý předák
nak, který dovedl vetříti se do jednotlivých korpo
rací a zaujmouti v ních i tučná místa, osvědčil se
v případě, který působí v celém okolí nesmírnou sen
saci, jako opovržení bodný udavač. Udalť starostu
sousední obce ze zločinu způsobeného následkem ně
kolika slov v opilosti v jeho hostinci neprozřetelně
pronesených — a tím způsobil nešťastníku brozné vy
Šetřování a snad způsobí i odsouzení — a to proto,
že dotčený starosta nedal se jím na svém majetku
veřejně zkracovat. Tento akt mativosti zaslouží, aby
byl veřejně pranýřován a občanstvo dovede již na
lésti cestu, aby ukázalo takovému člověku, čeho žádá
pravý charakter. Kritajeme tu s dostiučiněním ráznost
toho člena okresního zastupitelstva, který opřel se
tomuto jednání a náješitě je dle zásluhy odsoudil,
nechtěje, aby počítán byl za kolega mstivého udavače,

Ze Sázavy. Jak denní listy již zaznamenaly,
konán tu byl pohřeb známého majitele butí skelných
p. J. Kavaliera. Zmiňujeme se o něm, poněvadž zaslu
huje, aby jméno jebo vyslovováno bylo s úctou v okrabu
co nejširším zvláště mezi katolickými čtenáři U něho
ukázalo 5e, že může býti horlivý katolíkurědomělým

-občanem, nadšeným vlastencem, horlivým pracovníkem
a vynikajícím odborníkem. Byť i ne podle jména, byl
také zesnulý starý pán praktickým křesťanským so
ciálem; kdo přijde do Sázavy, iví se vzorně zaří
zenému závodu, v němž dělnictvo jako v půdu zarostlý
kmen stojí se závodem spokojeno a šťastno. Všecky
okolní dobročinné ústavy, školy i chuďasové jednotliví
nalézali v něm obětuvého mecenáše. Den pohřbu jeho

-byl dnem smutku celého kraje. Budiž mu věčná
pamět ! Takových chlebodárců a sociální otázka pozbude
svého ostří.

Z Čeu. Skalice. Ochotnickádivadelní jed
nota v České Skalici pořádá v sobota dne 16. srpna
t. r. v hotelu „Bartoniček“ koncert virtaosky na
housle slečny Marie Heritesové za laskavého epolu

"účinkování slečny Audy Kovandové z Jaroměře, po
sluchačky operní školy. Výnos věnuje se stišeným
živelní pohromou v jižních Čechách. Začátek o půl
osmé hodině večer.

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
lesdostatioknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
vŽilné ulici a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Koranovace Pla X. Vnedělidopol.konaly
se v basilice sv. Petra slavnostní obřady korunovace
Pie X. Na 50.000 lidí účastnilo ee slavnosti. Jiš o

půl 8. bod. ráno byla basilika bustě obsazena. Papežus X. provázen jea kardinály, hodnostáři a šlechti
ckou gardou, odebral se o půl 9. hod. ráno pěšky do
brány basiliky, kde před svatou branou zřízen byl
trůn. Tu se usadil na trůn, kdešto kardinálové zau
jali místa na zvláštních lavicích. Arcikněz basiliky

inál Rampolla, provázen jsa kapitolou a ducho
venstvem Vatikánu, měl krátkou holdovací řeč k pa
peši v jazyku latinském, načež Pius X. připustil ka
pitolu a duchovenstvo k políbení střevíce. Na to
vstoupil papež do nosítek (sedia gestatoris) a v prů
vodu pa ch hodnostářů a kardinálů dostal se o

„půl 10. bod. hlavní branou do basiliky, kde byl přijat
nadšeným voláním shromášděného lidu. Zároveň ua
veněly stříbrné polnice papežskýchtrubačů. Papež
udělil požebnání a dal rakou znamení k mlčení. Před

-oltářem Nejav. Svatosti oltářní opustil papež nosítka
-s setrval bo několik minut v tiché modlitbě před

Nejevštějším. Na to za opětných ovací zástopů
vstoupil do nosítek. Průvod pohyboval se do Klemen
tinské kaple, kde byl zřísen druhý trůn. Papež se na
něm usadil, kdežto kardinálové, patriarchové, arcibi
skupové, biskupové, kněží zaujali místa na zvláštních
lavicích. Papeš přijal od nich slib poslušnosti a na
to silným jasným hlasem odělil lidu slavnostní po
žehnání. Na to ve slavnostním průvodn odnesen papež
v nosítkách k velikému trůnn, který byl zřísen
v oltářním výklenku, aby sloužil mši ov., při Čemě
byl neustále přítomnými živě pozdravován. Když
přišel k oltáři, vykonali kardinálové a ostatní znova
akt poslušnosti, načež počala mše sv. dle obřadu měs

papežské. Po přezpívání epištoly a latinského a řeckébo evangelia přistoupil kardinál Macchi, provázen
woadci, notáři a advokáty papožskými k papežskému
trůnu, kdežto papež na trůně gedě odříkával koruno
vační litanii. Při tom hlaholily s výšin kopule stří
brné polnice. Gardy poklekly a zástapy setrvaly
v nábožném mlčení. Papež pak opět usedl na trůn a
za elavnostního obřadu přijal večeři Páně, kterou
udělil teké diskonům a poddiskonům. Po skončení
roše, která byla velice dlouhá, vstoupil papež opět do
nosítek a byl nesen pod nádherným baldachýnem na

dium, zřízené před oltářem. Zde atařešina sborů
ardinálů konal modlitby za nově zvoleného papeže.

Kardináldiskonoňalpapežimitraa kardinálMacchi,
odříkávaje zvýšeným hlassm koranovačoí formuli,
vsadil papeži tiara na hlava. Posléze papež přečetl
blesitě několik modliteb, pozvedl se a udělil shro
mážděným papežské požehnáví, jehož Amen zástupy
sborem opakovaly. Csstou chrámem k oltáři milosr
denství byl papež lidem nejvřeleji pozdravován. Kdyš
přijal blahopřání sv. kolegia, odebral se po vnitřních
schodech kaple po 1 hod. odpol. do svých komnat ve
Vatikáné. Obřadu korunovace obcoval vévodaz Parmy,
veškerý diplomatický sbor, vysoká šlechta, jeden uy
novec papežův a starosta i farář z Riose. Tiara,
kterou byl papež korunován, sestává ze zlata a stříbra
a byla bobatě ozdobena vzácnými drahokami.

Wrobnosti ze života Pla X. Nový
pspež jest hrdým na to, že pochází z rolnické rodiny
a Často se tím chlubíval, hovoře s mocnými tohoto
světa: jak jen mohl, navštěvoval domek svých rodičů.
—. Kardinálové, než-li vešli do konklave, eešli se
v přátelskou schůzku, zcela neúřadní, ve které drub
drobu se představoval, své vzpomínky oživoval, vy
ptával po zdraví a poměrech diecéseatd. Když tak
všichni pobromadě seděli, prohodil kterýsi kardinál:
„Kdo pak z nás má nejhezčí hlava pro papeže?“
„Rozhodnějá !“ odpovědělkardinál benátský, směje se.
A to je pravda! Hlava vaše velice se podobá hlavě

Pia IX., jen že jste habenější“, potakali kardinálové,
netušíce, že před sebou mají — Pia X. — Celé Be
nátky jásají nad volbou papežovon, jen sestry jeho
Marie, Rosa a Anna, které každého rána s košem
chodily na koupi, pláčí a nikoho k sobě vpustiti ne
chtějí. „Proč pláčete, máte se radovatil“ řekl jim
benátský syndaco. „Jak pak nemáme plakati“, naří
kaly sestry, „když bratra-papeže už víckrát neuvi
díme.“ — Kardinál Sarto byl devětlet farářem v Tom
bolo, 9 let farářem v Salzánu, 9 let kanovníkem
v Trovieu, 9 let biskupem v Mantově, 9 let patri
archou benátským. Násobí-li se 93 (3 znamenátiáru),
vyjde počet 27, který o 2 převyšoje leta Petrova —
26. — Když maestro Perosi děkoval papeži zs to, že
jmenován byl řiditelem papežské kapely, odpověděl
Lov XIII.: „Mně nebudete dlouho zpívati, ale méma
nástupci — Sartovi“. — Jakého jest ducha nový papež,
jeví se též z toho, že po celém Benátska založil do
bročinné ústavy a záložny; jest velmi pravděpodobno,
že téhož ducha přenese v sociální činnost, která
obsáhne nyní celý svět. —| „Kdybyste byl papežem,
musil byste ue státi jiným“, řekl Piovi X. jistý jeho
přítel nějaký čas před cestou kardinálovou do Říma,
— „Kdybych se stal papežem, jen bych se přestrojil:
teď jsem červený, potom byl bych bílý — to by byla
celá moje proměna“, odpověděl benátský kardinál. —
Nový papež hraje znamenitě na varhany a piamo a
jest dobrý barytonový zpěrák. — Papež Pine X. seděl
6. erpna sochaři Rosovi, který chce vylíti z kovu jeho

poprsí. Roso jest papežovým přítelem. Sochař přivedlsi s sebou dva kolegy, aby mohl rychleji pracovati.
Všichni byli překvapenívelikou upřímností papežovou.
Nechtěl dádně holdování na kolenou, každému podal
ruku a Rosy, který se naň díval trochu zmateně, se
tázal: „C) myslíš, jsem přece stále tentýž“. Hodina
rychle uběhla. Sochaři se obávali, že papež nebude
chtíti déle aeděti. Papeš vyňal niklové hodinky a pra
vil: „Jest ještě brzo, jen rychle pracujte dále“. Jeden
ze sochařů tázal se s úeměvem, zdali hodioky jdou
správně. Papež rozuměl, co tím chce říci a pravil:
„Nikloré hodinky jsou také hodinky. Lepších mně
moji chudí nepřáli“. Roso připomněl papežijeho krásný
drahocenný prsten, který dostal v Mantovědarem, a
který čauto zastavil, aby dostal trochu peněz, kdykoli
byla jeho dobročinností jeho pokladna úplně vyčerpána.
„Ano“, podotkl papež, „prsten prokazoval dobré služby,
ale naposledy na to praskl“. Přišla řeč na první po
žehnání papežovo. Roso pravil, že lid byl by papeže
zajisté s jásotem uvítal, kdybybyl prrní požehnání
udělil ze zevní loggie. Celá Italie by mu bývala za
to vděčna. Papež pravil: „Vímto dobře“ a povatal,
aby si prohlédi dílo sochařů, načež se s umělci ros
loučil. — Tři provdané staré sestry papežovybudou
bydleti v Římě. Papeš jim najal malý byt v Borsu.
Jedna z nich bnde obstarávati papežovu kuchyň. Po
Hadriana VL byl by Pius X. prvním papežem, který
svou soukromou kuchyň svěří ženské osobě.

Co by tomu lidé řekli $ Jedenmisi
onář vypravuje o sajatém královském princi, který
po několikaletém zajetí měl býti propuštěn, ale s pod
mínkou, dá-li se v poledne přes celé město vésti po
chopem. Mladík byl by již velice rád u svého otce,
miloval ho — a proto ani hrozná ona podmínka ho
neodstrašila. Kdyš se přiblížila ona ustanovené hodina,
nařídil vítězný král zajatému princi naplniti širokou
nádobu až po kraj tekutinou, načeš mu rozkázal, aby
ji vzal a přes město přenesl a pak dodal: „Alejakmile

spa rozleješ, jsi synemamrtil“ Zrovna za princem
kráčel pochops napřadenou dýkou. Lidé odevšad seocházeli, aby viděli něco tak nevídaného. V dava

byla hlava na hlavě a všecka okna a střechy, kud
měl jíti, byle obsazena. Kdyš mladík úkol šťastn
dokonal, přistoupil k němu král a tázal se ho: „Co
tomu lidé říkali? Jak se tvářili?“ „Neviděl jsem ni
koho, pouze svůj život, který jsem nesl v rakou a
smrt, která kráčela za movu“ odpověděl jinoch!
Jednej každý tak, jak jednal onen jinoch. Praví-li ti
svědomí, že jednáš dobře, neohlížej se v pravo ani
v levo, neboť jen tak lze se vymaniti z otroctví světa.

4000 stromů na 0 románů. „Chambers
Journal“ píše: Knihy dělají se z papíra a ačkoli se
obyčejně myslí, fe se papír získává z badrů, přece
většina papíru, jehož se upotřebuje na knihy, robí se
z dřevité kašea tato ovšem ze stromů. V posledních
letech dáno do prodeje 9 nejoblíbenějších románů
o 1,800.000 svazků; průměrná váha každého avazko
činí 20 uncí, váha všech svazků jest pak 2 miliony
liber. Průměrný emrk, z kterého se kaše dělá, poskytne
asi půl sáhu dříví, z něhož se vyrobí 500 liber papíru,
takže na oněch devět románů třeba nejméně 4000 stromů.

Prvmí česká pomt do Lurd, Odjezd
z Vídně 28. srpna v poledne z nádraží západní dráby
(Westbabnhof). Poutníci, kterým je přístopnější trať
mezi Prahou a Č. Budějovicemi, učiní nejlépe, když
použijí rychlovlaku, jeož z Praby odjíždí 28. srpna
ráno o 7. hod. 17 min. a pfijedou do Lince o 1.hod.
Tam se připojí k poatnickému vlaku. Do III. třídy
nových přiblášek přijati nelze. Kteří se již přihlásili,
žádají se, aby ihned poslali přihlašovací listya peníze.
Nové přihlášky lze učiniti jen pro I. a II. třída a sice
písemně nebo telegraficky do 23. srpna včetně, V tom
případě dlužno poslati ihned peníze. Legitimace po
čnou se zasílati 18. srpna. Leopold Kolísek, farář
v Předklášteří u Tišnova na Moravě.

Dr. Karel Maydi, vynikající český lékař,
professor chirargie na České universitě v Praze a
spisovatel, zemřel dne 8. t. m. na svém letním sfdle
v Dobřichovicích u Prahy v 60 letech věku svého.

Památce Lva XIKE Dr. MořicHruban,
zemský a říšský poslanec v Olomoaci, vyzývá ku
sbírkám na zřízení pamětní desky + popeži Lvu XIII.
na Velehradě.

„Dobroslav“, spolek akademiků z Hradce
Králové a okolí, pořádá dnes dne 14. erpna 1903
v městském Klicperově divadle slavnostní předetavení
na počest 2bletého jubilea svého trvání. — Zákony.
Scénická hříčka. Napsal Jan J. Klen. Regisseur K.
Novotný. — Poupě. Komedie o jednom dějství od

F. E Šrobody. Regisseur J. Růžička. Začátek určitěo 8. .

Bohatí šžebráel. Jistý anglický list tvrdí,
že nejbohatší žebrák z povolání je v Rakousku Šimon
Oppasich, který se zrodil bez ruk a bez nob. Z útrp
nosti dostával od lidí mnoho almužny, tak že měl
jiš ve věku 47 let r. 1880 uspořeno 288.000 K v ho
tovosti a mimo to mělv Tersta mohovitostí v ceně
960.000 K. Od té doby prý se jeho majetek obchodem
na burse sečtvernásobil. — Loni zemřel v Italii
žebrák Tori, po němž našlo se cenných předmětů za
192.000 korun. — V Auxerre v jižní Francii zemřel
žebrák s zanechal starý kufr, v němž našlo 8e za
1 milion K cenných papírů a 400 lahví vína z r. 1790,
— Loni zemřela v Paříži pa půdě stará žebračka,
která měla ze svých papírů ročně 525 K příjmu —
vše uspořila žebráním. — V Avignonu zemřel r. 1892
žebrák zanechav půl milionu korun.

Město bez deště jest osada Payta v Pera
v Jižní Americe. Průměrně prší tam jednou za sedm
let. Rostlinstva tamějšího jest jenom devět druhů.
Z těch je sedm jednoletých, jichž semeno osm roků
v semi dříme, aklíčí však a pak rychle se rozvine,
jakmile zaprší. Obyvatelé živí se výhradně pěstováním
peruánského bavlníku dlouhokořenného, který i bez
deště několik let se daří na suchopárech v tamějších
vyschlých řečištích.

Největší hotel mnasvětě. Výkonnývýbor
st.-louisské světové výstavy povolil E. M. Statlerovi
z Buffala vystavěti zde hotel, který bude největším
na světě, Budemíti nejméně 2000 zvláštních lošnic
se vším zařízením "pro více než 6000 hostů. Délka
jeho bude půl míle, šířka něco přesmíli. Dle potřeby
může býti hotel ještě rozšířen. Dledosavadního plánu
může pojmouti v nutném případě třebas 20.000 osob.
Z pokoje se bude denně platiti 1 dol., za pokoj a
snídani denně 1:50 dol., za pokoj s koupelí a se
snídaní až do 6 dol. denně.

Výkazdarů na Adalbertinum:
Z vikariátu králického darovali:

40— K p vik. sekretář Hlavsa v Rokytnici, p. děkanoláček v Žamberku .. . . 80— K
24— K p. far. Kubek v Kunvaldu, p. far.

Havla v Pěčíně, p. far. Hermann
v Českých Petrovicích . . . - .

20— K p. far. Nosek v Nekoři, p. far. Čer
venka v Něm.Rybné . ..... .

10-— K p. far. Světelský v Bartošovicích,

v“ far. Jelen v Bárnwaldu, p. far.orávek v Klášterci, p. far. Zukrigl
„v Bořikovicích, p. far. Chvojka

v Mladkově, p. kaplan Němeček
v Žamberku, p. P. Jelínek, duch.
správce v don. pracovně v Králi
kách, p.far. Vích v Těchoníně. .

8-— K p. kaplan Habálek v Kyšperku
7-50 K p. far. Víšo v Linsdorfa . . . .

6-— K p. kaplan Brandejs v Kygporku .4— K p. far. Radouš v Nekoři, p. far.
Kubeš ve Slatině, p. kapl. Hovorka
v Rokytnici, p. kapl. Smíšek v Klášterci. ©< -20 eee

8'— K p. kaplan Cerman, dříve v MladkověnynívŽaclíři.<<. -ee
2-— K p. far. Holmann v Červen. Potoka — 2— K

1i— K p P. Novotný, kaplan v Nekoři, p..Soukup, adm. v Nekoři “ . - + K
Celkem51850K

72— K

40— K

80"-- K
8— K
760 K
8— K

16— K

8$— K



Z vikariátu poličekého darovali (k dříve vyk/saným)

10.— K p. děkan Letošník v Poličce, p. far. Janisce
v Limberko, p. far. Horáček v Baníné 30-— h

8-— K p.kaplan Dittrich v Poličce, p. fag.
vořák v Sádku, p. kaplan Hladký

v Něm. Bělé 6— k

Čelkem dě-— h

V královickém vikariátu odsloušeno za 80 K
ind. ve prospěch Adalbertins — 80— K
neudáno však — kolik kdo persolvoval.

Z vikariátu lanňkrounského darovali (k dříve vy
kázaným):

20-— K p. far. Sachomal v Michlsdorfa 20— K
10"— K p.far.Sychra v Čenkovicích, p. děkan

Micbalitechka v Lunškrooně,p. far.
Fiala v Heřmanicích . . . . 80— K

5.— K p. far. Lžičař v Libchavách.. . . 5— K
4— K p. kapl. Bóbm dříve v Libchavách | 4— K
2— K p. kapl. Středa v Dol. Dobrouči 2— K

Celkem s— K

Indaltu ve prospěch Adalbertina ve vikariátá
lanškronussém použili:

(Zasláno )

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Bvětlé č. 10.

Velecténý pane!

Lampu jsem v pořádku Př Jsem velmi spokojen
a vděčen za tak krásnou práci. Budumíti Vaší ÚrmuPpotřebách kostela v dobré paměti a zároveň kašdému Váš
závod odporučím.

Joe. Kubiček, děkana farář.
Všechovice u Hranic (Morava).

Založeno roku 1810.ll
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
e. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, cirkevního prádla atd., psk dle paříž
ských i tuzemskýchvzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, evicny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupa z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučují 8e ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnoati závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Welké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresováví vždy doslovné se vyprošuje.

Piana a pianina
nová i obehraná

nabízí ke koupi i výměně připoctivé
záruce u velkém výběru

Marie Benešová
v Praze, Celetná ul., č. 12. L.p.

+ Pryní český katolický zárod ve Yllni

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,
VIE 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku zasílá
se vše Franen.

Výhradně
| zasilatelský závod|

lněného a bavlněného zboží
zar.čeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě Iněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky alamnfkové a
matracové, kanafasy lněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, Šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotačené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
pitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
typky, sifony, oxfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — [I nejmenší zukázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Zasboááručímjak co do barvy tak i do stálosti.
OR Vzorky zdarma a franko. "G

ČENEK LOFYF,
Opočno na st. dr. č. 16.

MALBURGASYNSMIŘICED-AD

16-— K p. děkan Křivoblávek v Jablooném 16.— K
1— K p. far. Sychra v Čenkovicích, p. far.

Sobotka ve Vorličce -.. 2z— K
T— K p. far. Fiala v Heřmsnicích . T— K
b-— K p. far. Krčmář v Jamné . b— K

Celkem 10— a

Vikariátní n úřadem posláno 17860 K — kdo
dal ostatní — a nač — noosla možno z výkazu pu
znati.

Indultu ve prospěch Adalbertina poažili (přímo
zasláno):

17— K p. far. Kubu v Liberku, p. far. Slavík v NémBrasnici. 0 EK
16:26 K p. děkan Svatoš ve Vys. Mýtě.. 16-26 K
16:-— K p far. Vašátko v Kral. Městci 16— K
15:-— K p. děkan Poláček v Žamberku . t5:— K
13:— K p. far, Fluw ve Vlkanči . i8— K
1129 K p. far Brdiček v Jestbořicích 1140 R
11 — K p. far. Klenka v Častolovicich . t— K
10:88 K p. far. Jelínek v Korouhvi 10:86 K
10:40 K p. far. Havla. v Pěčíně 1040 K
10:20 K p. far. Bříza v Habrech 10:20 K
10:— K p. far. Langsr v Čibošti © 10— K
9— K p. far. Portman ve Chlenech 9— K
8-— K p. vikář Pecka v Náchodě, p. far.

Bakeš ve Skalici, p. far. P. Holnb
na Metličanech . . . -< < <. a4— K

T— K p. arcidékan Dr. Mrštík v Chrodimi 7 — K
6-68 K z vik. poličského neudáno od koho 688 K
5:60 K p. far. Vimr v Petrovicích. . . . 560 K
6:— K p. far. Boháč ve Chralči, p. adm.

Víšav Domašíně. n 10—K
450 K p. děkan Hajzler v Přelonči 450 K
3:40 K p. far. Vykoukal v Cholticích 340 K
3-— K p. far. Jedlička ve Vracích . . „ 3— K
2— K p. far. Banch ve Chvalkovicích, p.

vikář Schreiber ve Žlebích 2. H—K
160 K p. far. Svoboda v Heřmaní . v60 K

—87 K p. far. Pohl v Javornici . . . . —61K
6'40 p. kan. Kerner v Hradci Kr. (k dříve

vykázaným) dar Alalbertina —.. 640 K
+— K p kaplan Jirka v Třebechovicích

(darAdalbertinu) 2... — EK
160 K p. prof. Můller v Kutné Hoře (dar |

Adalbertinu k dříve vykázaným) v60 K
Colkom 22674 A

31550 K
2265-79 K
86 — K
80 — K

17960 K
dříve vykázáno 8529-02 K

(Pokrač.) Úbrnem 736531 K

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, -ina 8. srpna 1513. 1ni.

pšenice K 11:20 —1230, žita K 4 10—10 3), ječm=ne
K 8'60—9-30, ovan K 5 60—6-10, prosa K 00-00—00 00,
vikve K 10:00—12'00, hrachu K 22-00—2+100, čočky
K 20-00—38000, jahel K 20-—, krup K 1600-—24 00,
bramborů starých K 0:00—000, bramborů nových
K 240—260, jeteluvého semene Červen. K 10000
jetelového semene růžáka 16:00—24-S0, olejky 18-30,
—104 00, máku K 30:00—34-00, lněného semene K 28-00
—2400, 100 kg. žit. strab K10 75, pšenié, otrub K 10-00,
1 kg. másla K 220—3:40, 1 kg. sádla vepřového K
102—196, tvarobu k 0-33—0*36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 110—1-30, jedna kopa cibule nové
K 0+40—076, jeden hektolitr staré cibule K 000
—0"00, jedna kopa drobné zeleniny K 050—140,
1 kopa zelí 340—750 K,1 kopa mrkve 0:40—0-60,
1kopa kapusty K 0-70 —2-80, tkopa okurek K 2-20—600,
1 kopa celere K 000—000, 1 kopa brakre 060
—1*40, 1 hl jablek 6:00—10-20, 1 hl brušek 5:60—11-00,
— Na týbodní a obilní trh v Hradci Králové dne
8. srpna 1903 odbývaný přiveseno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 42, žita 227,ječmene 235, ovsa 79, pross
—, vikve 3, hrachu —, čočky —, jahel 9, krap —,
jetelového semínka 78, Iněného semínka —, olejky 17,
máku —. %)Zeleniny: kop zelí 348, okurek 308, ka
pusty 96,cibule stsré — bektol., cibule nové 385 kop,
drobné zeleniny 268 kop, mrkve 148 kop, brambor
starých — bektol., brambor nových 148 hektol , salátu
— kop, petršele 120 kop, celere — kop, kedlaben 68
kop. 3) Ovoce hl: jablek 8, brušek 26, dvostek —.
4) Drobného dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 569,
kůzlat — v

Oltář
poučná i modlilební aniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání —368 stran 9“
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K

cena knibkapeckábrožovaný<- -< ©* < + eee 4z
vázaný v poloplátně . . <- -< < + + « 58 h
vázaný v celoplátně —— < < < + < « « 68 h
vázaný v celoplátně se alaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem a ořízkou „K1l80

- Biskupská knihtiskárna.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

L Malý F2l8odiSmus
katolického náboženství.

Ceun © výtisku vázaného 30 b.

2, SUŘBÁNÍK2leoDiSUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

p. VOLNÝCaEGISMUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 b.
Katechismy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu a 180/, slevou proti hotovému zaplacení

Rosdilení výtinků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojedom vlepeny jsou s přislušným vy
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

adného druhu katechismu prochudé. Dlepoměru, v jakém
Řatechřsmů pro tu kterou školutakoupeno, scela sprateď
livě dostane se poměrný počet (přes 18"/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Instrukce 0katechismu a Olláří
vydená

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1výtek brožovaný 4 hb.

Svaté obrázky
ošeho druhu nabísí

ve velkém výběru a sa soláště výhodnýchpodmínek

Karel Šimef v Č. Budějovicích.
op- Vsorkyjsounapošádáník disposici.Wi



ánovnínábytek| SORANO NAHAE
ze8 pokojů,eřechový,matt, Oznámení.

nejnovějšího vzoru, hodící ee pro nevěstu, jest buď

a
?

v celku neb jednotlivě velmí Lovmě ne prodej. Dovoluji si oznámiti, še dmem 14. orpna 1908

ake i sí čmortuni| ©OŽEVĚŘUMmMOovoumístnost
m 5

č | v Grand-Hotelu (okresní dům) v Hradci Králové

[ŽADEJTE VŠADY! |i n ( říditibuden Košťál.
Místnost tato má býti lidovou restaurací, která dojde zajisté všeobecné obliby. —

Vchcd má z ulice a čepuje se v ní
královéhradecký ležák půl litr za 14 hal,

plzeňské z měšťan.pivovaru půl litr za 25 hal.
Cena jídel a teplých nápojů je značně snížena.
Ctěnému obecenstvu jsou k disposici četné denní Časopisy.

J. Morávek,pa XS52)

» nájemce (irand-Hotelu
x

TCO SNESEN

vítkykotel4np-450 -m
ČESKÉ AKA voskovéi polovoskové“ podzimnícha |loporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu| | šimních mejno

A (a podmíneknejvýhodnějších vějších vzorků
ČOKOLÁDA.
jsou nejlepší.

, , , , zasílá P. T. pánům.
továrna na svíčky voskové a J.,|| krejčím,kteřívětší:

| parní bělidlo vosku spotřebumají, Navštivenky
velkoobchod sukny

pdosef Plnážk v HradníKrál, Kl Rd |, v HradelKrálové.|| Biskupská
G a k dvorní dodavatel. Založenor 1855. A kknihtiskárna.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888. p Voridá6

—— ——| Doporučujeveškerévýrobkyvoskářské:7 M— |
Svičky oltářní z čistého vosku včelihoi —- —
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna

e K ajiné.Nejjemnějšídruh. adidla, svíčky stearinové pro lustryi proPronajme se potřebudomácí.
Výrobky známé, besvadné jakosti. obsluha rychláo

a přesná. podmínky a ceny nejmírnější. |
Zvláštní nabídkou na přámí ochotně se poslouší.

ká Kdoslání we
U KAŽDÉHO KUPCE. Ř

HLAVDÍ SKJAD PRAHA
FERDIDADDOVA TŘÍDA.

Voledůstojnému duchovenstvu!
x Praha-.l, ul

Jan Staněk Kar. Světlé,č.3 19 n.,roh kon
viktské ul., vyučený pasíř specielně
na kostelné načiní, dovoluje si dopo
ručiti svůj hojné zásobený sklad ve
vlastnídílnéručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
ven kaditelnice,kropenky, patenky,
nádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předmětyznovu opr
vuje v původní intenci a jen v ohní
slatí a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukásku, rozpočty, nákresy

w Kuklenách. -- Bližší v administr. t. I.4pok3| JanHorák,
soukeník v Rychnově n. K.

, výhradně jen kaučuková, i zasílá na i neb cenníkyfranko. Zaveškeré výA požádání právě vyšlou kollekci y 0 „Pedkerevy
obk: lacení ručím. Nejvě 

ažil onamy | 97 ovokoprvýchplněnýchMd6b Nvea zoomu on Prom1 jj ejstkvostnějšího. ším kost
dosefKubias v Praze č. p. OB- , čloal placeníVis udnámípo jee. Žádnépraznoné

—— pro jarní a letní dobu | výrobkybescenné.Všeposílámjiž posvěcené.————,,,
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!

KXAXXXKAXXKAXXXAX

Pro pp. katechety!
Právě vyšle tiskem:

První královéhradecká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA

X

|
KATECHESE

Ř X — doporučajesvé výrobky původních

" dle přednášekJ. M. zemřeléhon jdůst vzorů v jednoduchém i přepychovéme předná „Di zem o B jdůst. pana prov ení.

o hkapa Pro každou rodinu a výbary pro nevěsty Zařizování bytů, hotelů, víl atd.

EDVARDAJANA BRYNYCHKA jet nejopěí,největší a nojvýtodadjšízáka ruko- Stavební práce v meder. slezích.re schrálením nejdůst. Komvistoře ného, Iněného, vlněného, bavlněnéhoa damašk, Na pošádání ů

ata oklédem vydal win zboží u ryze českého,křesťanského,svépomocného a pošádán amo vodnéosory
lidového podniku Přijímajíse veškerépráce obráběcí

9 VZÁJEMN OST“ prop. trubláře—a prodávajísehotové) 9 obráběné výrobky a formyry.

Karel Janský, farář v Uhersku
(Čechy).

Čístý výtěšek věnovámve prospěch dšeces.

domu„ddalbovtina“v Hradi Králové. tkalcovské výrobní společenstvo a- Vzorkovýskladlátek.=
Siraz 196.—8+ v Hronově nad Metují, Čalounickévýrobkya dekorace.

které vyrábí -s levně k "fdecky dráhy,- | Sklady:
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Robert Šamburek
Zalešeno r. 1680. Plzeň, Školní ulice 12. Založenor. 1890.
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Náboženské a soolální poměryv di
cobei královéhradecké při nastou=

posl blekupa Jana Leopolda HayoeP
V„Časopise musea království českého“ uve

řejiuje Dr. VácslavŘesníček,obsáblou studii o ži
votě a působení proslolého královéhradeckého
biakopa Jana Leop. Haye. Jmenovaný biskup byl
do;velké míry původcem tolerančního patentu,je
hož nevhodnost a nesprávnost pro Čechysám
císař JosefIL.svláštním dvorním dekretem velice
brzy uznal. Dr. Řezníček podrobně líčí půso
besí ©Hayovo v jeho předchozím postavení
na Moravě a ve právě vydaném | sešitě
čavopisu musejního dochází k vypsání Hayova
příchodu r. 1781 do diecése královéhradecké.
Při příležitosti té k vůli pochopení tehdejších
veřejných poměrů a příčin nezdaru poslání
biskupa Haye v dieeési královéhradecké roze
biné Dr. Řezníčekstávající náboženský a
sogiální etav východních Čech. Činí tak způ
sobem nanejvýš objektivním bez jakéhokoliv
shovívání nebo nadržovánví některé straně a
vývody své opírá jenomo zjištěná bistorická
fakta. Tým způsobem sestavil obraz veřejných
poměrů ve východních Čechách, v literatuře
vůbec nový a proto všeobecně zajímavý. Poně
vadž není příčin, proč by se mu mělo nedů
věřovati, že píše tendenčně, seznamujeme zde
své čtenáře s jeho vypsáním veřejných poměrů
ve východních Čechách při nastoupení biskupa
Haye t. j. zrovna před vydáním tolerančního

patentu. .
„Diecése královéhradecké t. j. východní

Čechy jsou od nepamětných dob nejrušnějším
a uejživějším kusem území království Českého.
Úrodná, požehnaná půda a příznivé hospodář
ské podmínky již před věky vypěstovaly zde
přirozeným a pochopitelným svým působe
ním lid povahy přemítavější, vybíravější, smělé
a podnikavé, Ve středu jeho vznikla pak celá
řada měst, slynoucích všestranným pokrokem
a odtad plynoucím blahobytem. Cena a váha
měst těchto označena byla tím, že čeští krá
lové důchody jejich obvěňovali své manželky.
Král. věnnými městy těmi jsou zde Chrudim,
Vysoké Mýto, Polička, Hradec Králové, Jaro
měř, Dvůr Králové, Trutnov a Nový Bydžov,
k nimž z jiných českých krajů přidán byl
pouze Mělník.

Následkem hmotného blahobyta vyvinul
se ve východních Čechách také i citlivější a

prooikavější smyslpolitický tak žo jejich územív politickém ohledu patřilo již od časů pohu
sitských k nejpokročilejším krajinám králov.
Českého. Když pak se potom po Čecbách roz
vlaily náboženské rozpory, ve východních Če
chách nedbali rychle se střídajích směrů, jež
v ohledu náboženství různé okolnosti a osoby
vyvolávaly. | Konservativnímu, © hloubavéma
dochu inteligentnějšího lidu zdejšího zalíbily
se ve stále měnivém a uesvornosti plném zma
tení tom ustálené a spanilé zásady Jednoty
bratrské, kteréž napotom docházely ve východ
ních Čecbách hojně vážných vyznavačů. Za
všeobecného onoho duchovního rozvratu vybu
jely zde místy ovšem také i rozmanit. blady,
pochodící z náboženského mudrování, jež se
zde silně objevovalo hlavně mezi rolnickým
lidem ještě i v minalém století a dokonce i
za přítomných dob u jednotlivců nápadným
způsobem se vyskytuje.

Když pakpo českém povatání ve století
XVII. zaváděna byla v zemích českých pod
formou obnovy náboženství katolického ve sku
tečnosti vlastně reforma politická a státní a
když půda a plynoucí z ní politická moc pře
cházela v Čechách do rakoua v držení cizinců,
ponejvíce bezohledných vojáků, kteří nejevili
pro nějaké občanské právo a pro jemné zá
sady náboženské valného smyslu a s českým
Jidem u v jeho duchu vůbec necítili, ve vý
chodních Čechách reformace v tomto způsobu
narazila na tuhý, vědomý odpor. Český lid
zdejší spatřoval v ní postap cizí a nepřátel
ské ma politiky sociální a národní a proto
obnovu idejí náboženství katolického pokládal
jenom za prostředek ke svému těžšíma poro
bení, proti němuž i několikráte zoufale povstal
se zbraní v ruce nu různých místech.

Protireformace kutolická pak gammavedle
toho, že současně 8 jejím zaváděním zaváděli
v království Českém cizinci osobní porobu
českého lidu, pochybila těžce tím, že odebí
rajíc českému lidu staré jeho domácí pro
středky dědičné osvěty, totiž starší české knihy,
„neposkytla mu za ně žádné nábrady novými
dobrými knihami we smyslu katolickém a ne
chala..chodaševné vadnouti a pastnonti.

Ne Moravě, u prostinkého valašského
slide jednadaché a pasivní povahy za tako

výchto poměrů, při nichž se od nových vrch
ností při zavádění obnovy katolického nábo
ženství hrnoly různá nová břemena a útisky,
viděli jsme bujeti pokrytectví, faleš a neupří
mnost, jichž také probošt Hay jako nábožen
ský komisař nejplnější měrou zakusil. Lid mu
dnes všechno ochotně slíbil a zítra si dělal, co
sám pro sebe za výbodnější uznal. Toto po
krytectví vzmažilo se k odporu a vyslovení
nespokojenosti teprve, až když jej zahraniční
politické agitace a plynoucí z nich vzněty roz

jařily a podepřely:Ve východních Čechách však tubá, určitá
povaha ducha osvícenějšího lidu zdejšího byla
způsobem, s jakým zde obnova víry katolické
byla namnoze prováděna, přímo uraženaa ve
svých krásných vlastnostech během doby otu
pena tak, že se lid po marném i branném
odporu proti tomu oddal dokonce nábožen
skému nihilismu, jemuž přestávaly býti i nej
světější věci, pojmy a svazky posvátnými.
Když potom polstika pruská zučala v českých
zemích prostředkem svých náhončích loviti,
nalezla zde mezi lidem půda pro své zájmy
přehmaty katolických vrchností nejpříznivěji
připravenou. (Pokračování.)

Živelní pohromy.
Letošní rok bude černě zapsán v domácím

kalendáříku naňeho rolnictva. Tolik živelních
pobrom, tolik zničené úrody a zničeného ma
jetku nebylo již dlouhá léta, jak se to bohužel
stalo během měsíce července, Živelní pohromy
v zemích českých nabývají rok od roku rázu
přímo hrozivébo. Všecko volání rolnictva na
odpomoc vyznělo dosud na prázdno.

Podle záznamů finančního ministerstva
bylo stiženo živelními pohromami jako povodní
a krupobitím:

v Čechách na Moravě ve Slezsku
počet obcí

r. 1897 2069 734 188
r. 1898 2584 784 105
r. 1899 1501 532 122
r. 1900 2368 553 73

Na základě škody spůsobené těmito živel
ními pohromami bylo v obcích povoleno ode
psání daně pozemkové v obnosu:

v Čechách na Moravě ve Slezsku
korun

r. 1897 713.695 322.343 82.439
r. 1898 1,005.063 468 694 31.279
r. 1899 430.431 224.866 23.966
r. 1900 658.653 215.509 10.700

Proti živlům a jich dravé síle jest člověk
bezmocný. Zde dlužno bráti se dvojí cestou.
Veliká neštěstí učí lidi láscek bližnímu. Máme
sice zprávy, že po hrozném kropobití v jižních
Čechách lid se oadal úplaě zoufalství a ne
zřídka bylo slyšeti strašná rouhání a kletby.
Mějme útrpnost s nešťastným lidem! Právě
toto chybí tam nahoře v těch ministerských
palácích, kde se mnoho času utrácí zbytečnými
strannickými hádkami a na potřeby lidu ne
zbývá mnoho času.

Proti živelním pohromám způsobeným
povodněmi, které v českých zemích s jakousi
pravidelností z jara se opakují, není jiného
prostředku, než regulace potoků a řek, po
které regulaci české rolnictvo již tolik let
marně volá. Jest přímo křiklavo, kterak všude
jinde se potoky a řeky velikým nákludem
regulují, ale na regolaci vod v českých krajích
nemají ve Vídni žádných peněz; tak se nám
z Vídně měří. Co již spůsobilo Labe škod na
pozemcích a budovách v obvodu horního a
středního toku v Čechách, ale ve Vídni dělají,
jakoby o ničem nevěděli. Zde by ae dalo mnoho
napraviti a zachrániti lidský majetek, jen
kdyby byla na patřičných místech k tomu
dobrá vůle.

Muohem hůře to ovšem dopadá ee ško
dami z krupobití. Tu 8e nedá předem žádná
práce ochranná prováděti, jako by ge dalo proti
povodním technickými vodními stavbami uči
niti. Proti škodám z krapobití nezbývá jiné
pomoci než pojišťování. Jakým spůsobem by
se toto pojišťování dalo uskutečniti, o tom jest
již celá řada návrbů jak na sněmech, tak na
říšské radě, ale veškeré návrhy ty dosad spí
spánkem spravedlivých.

Pojišťování proti škodám krapobitním
děje se dosud u pojišťoven soukromých a to
v míře dosud dosti skrovné. Roku 1899 bylo
v Rakousku u pojišťoven akciových ozavřeno
pojistných smlav na škody krapobitní 23.609
Da pojištěné odškodné v obnosa 113,676.000
korun. Pojištěnci zaplatili za tyto smlouvy
2.200.000 K premie. Na to bylo oznámeno
3431 škod. Akciové pojišťovny vyplatily na

tyto oznámené a od nich uznané škody krapo
bitní 1,106.000 K odškodného. Porovnáme
dobře tato čísla. Pojištěnci zaplatili promie
2,200.000 korun a za škody bylo vyplaceno
1,106.000 K. To je přece pěkný obchod!
V Uhrách bylo u akciových pojišťoven téhož
roku ohlášeno a uznáno 65.968 krupobitních
škod, na které bylo vyplaceno 1,006.000 K
odškodného, ale premie obnášely 2,360.000 K.
Zde vidíme, že jest mezi vyplaceným odškod
ným a zaplacenými pojistkami nezdravý ne

poměr. Namítne se, že jiná léta Po lolv kroupách velice prodělají a že výděle
z jednoho roka masí krýti ztráty jiného zlého
rokn. Abychom tato námitka zkoušeti mohli,
bylo by notno míti po race statistiku £ něko
lika roku po sobě, kteroa bohužel nemáme.

Špatnější výdělek v pojišťování proti
škodám krupobitním za r. 1899 měly pojišťovny
vzájemné v Rakousku. Uzavřely v tomto roce
60769 pojistek, vybraly za ně 2,262.000 koron
premií, uznaly 9012 škod, za které bylo vy
placeno 1,469.000 K oděkodného. Z toho vidno,
že obchody pojišťoven vzájemných nebyly tak
vydatné, jako obchody pojišťoven akciových.
Nechceme se pouštěti do kritiky tohoto soukro
mého pojišťování proti škodám kropobitním,
jeho nedostatečnost a pochybný směr jest zde
jasně číslicemi dokázán. Nastává tu otázka,
čeho se v této palčivé záležitosti chopili a ta
jest známý návrh často od rolnictva nu schůzích
podaný, aby bylo zavedeno všeobecné nucené
pojišťování zemské proti škodám krupobitním.
Jak by se toto nacené zemské pojišťování
technicky provésti dalo, o tom by rozhodly
odborué komise sněmů. Otázku tu není tak
těžko rozlaštiti, jest zde třeba jen trochu
energie a dobré vůle. Pojišťování to by muselo
býti všeobecné a nucené, aby bylo tím docí
leno co nejmenší placení pojistné premie, aby
ji roloictvo nepocifovalo. Zároveň by bylo
nutno, aby režie byla co nejmenší, a ta by se
odporačovalo, aby pojišťování to bylo přidě-
Jeno jako bezplatná agenda okresním výborům
a obcím. Dopodrobné vypracování techniky
pojištování bylo by, jakjsme již pravili, úkolem
odborné komise sněmů zemských. Chováme
toto přesvědčení, že k rozlaštěuí této palčivé
záležitosti konečně dojíti musí.

Pobrouy, která naše rolnictvo škodami
krupobitními ročně utrpí, jsou obzvláště letos
tak strašlivého rázu, že následky tohoto hroz
ného neštěstí nedají se dosud ani odbadnonti.
Od rolnictva závislí živnostníci a obchodníci
poškozených krajin již nyní oznamují bankám
a peněžním ústavům, že nemohou dodržeti
lhůty platební směnečních dlahů. Dále si
musíme představiti, že úroky a splátky dlahů
poškozených rolníků budou všudy váznouti, že
pozemky a domy jsou znehodnoceny a násled
kem toho jsou také ohroženy hypoteční dlahy.
Krátce a dobře daly by se ještě maohé hrůzné
následky živelních pohrom vylíčiti. Zde by
měly rozhodující činitelové, poslanci, zákono
dárné sbory a vláda plnérace sociální práce,
kterou by měly co nejdříve laštiti, jinak stihne
pohroma i samotný státní aparát, až by přestal
plný proud daní téci. Buda) rda.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Zábavy

večerní. Řídí Em. Žák. Roč. XXIV., čís. 3. Dílo 188.

L. Pělzelbanrová: Poctivé duše. Velmi zaj tý románek za 1.50 K. — Ludmila, Sbírka zábavné četby pro
český lid. Redaktor J. Pauly. Roč. V., av. 5. Vlaata
Pittnerová: Došla štěstí. Ludmila předkládá ročné

6 knih za 220 K. — Sebrané spisy Boh. Brodekéhu.Sešit 9.—10. (Cena 60 b.) Sr. I Vojenské obrázky.
— Knihovna „Kříše a Marie.“ Vybrané spisy Petra
Kopala. Seš. 21.—36.po 40 b. Tato dokosdsn obrázek
„Chudý bohbáč“ a počíná „Bedfiškov“, příběhy si
rotkův. — Vzdělavací knihovna katolická (red. dr.
Tumpacha a dr. Podlahy) vydala již sv. KXX. Jest
tomsgra. E. Bouganda, bisk. cavalského, spis „Oboleati“,
který dle 4. vydání přeložil A. Melka. (Cena 90 bh).

Autor věnuje knížku tuto lidem trpícím apřeje al,
aby nančila kníška ta duše kepich aby neposlonchalyjiné útěchy, leč útěchy božského Těšitele.

Nákladem J. Otty v Praze. Novázeměna
severu. Výprava kapitána Otty Sverdrupa k severní
točně. S četnými illustracemi, obrázkovými přílohami
a. mapami. Překládá dr. J. Guth. Noš. 12.—14. po
80 h. — Lidové rozpravy lékařské. Řada IV., čís, 8.
za 1-20 K. Mrtvice a jiné důležitější chorobyneřst va.
Napsal dr. V. Vítek. — J. Arbesa Sebrané opisy. Díl
1X. Anděl míra. IIIL—IV. Seš. 1.—5. po 30 h. —
Sebrané spisy Karol. >větlé. Pověsti z Ještěda. Sešit
1.—3.po 39h. — Oltova Lacihnáknihovna národní.
V. J. Němiroč-Dančenko: Vlčí kořist. Román. Přelosil

Básnické apisy Jarosl. Vrchlického. Duše- Mimoss. Seš.
4.—6. po 32 h. — Anglické knihovny řada IT. Pořádá
J. Bartoš. OI. Schreinerové: Příhody z sfrické farmy.
Sel. 1. a 2. po 34 h.



Grafická společnost Unie v Praze. Dě
jiny umění národa českého. Píše F. J. Lehner. S čet
nými původními illustracemi a barvotiskovými přílo
bami. Seš. 18. sa 70 b. — Sofie Podlipské spisy X
Na domácí půdě. Seš. 3. a 4. po 30 bh. — Spisy Ju
lis Zegora IX:Poese. Seš. 8. sa 40 h.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Dova
tenácté století slovem i obrazem. Seš. 57. za 60 h.
J. Klecanda líčí ta poesii XIX. století a cizí divadlo.
— A. Dames: Tři maškotýři p> dvaceti letech. Seš.
2. sa 26 h. — J. Klecandy: Spisy. Maloměstský apo
štol. Román. Seš. 6. a'7. po 25 h.

* Drušstvo Máj v Prase. „Méj“,belletristi
cký týdenník. Redaktor Fr. Horites. Roč. [., seš. 44,
—48. Roční předplatné poštou 11'60 K. — Naše kle
noty. Výsnačná dílačesk. písemnictví. Výbor zprací
Fr. Jaromíra Rubeše. Obsahuje pojednání o významu
a šivotéFr. J. Rubeše,výborz prací veršema prosou.
Za 1:30 K.

Sbírka rosprav o věcech časových. Vy
dává Bursík a Kohout v Praze. Čís. 1. Konklavo. Ad.
Srb líčí "tu průběh a obřady voleb a korunování
papežů. Cena 30 h.

Národní, slavnost došinková. Za příčinou
tování národní písně a národního kroje sepsal J.

ovorka, kaplan v Netolicích. Nákladem vlastním.
Cena 50 hb. 

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá Fr.
B. Venšk. Nákladem R. Rappa v Pelhřimově. Roční
předplatné 6 K'60 h.

" Náš Domov, nejlecinější obrázkový měsíčník
zábavně poučný pro lid. Redsktor J. Vévoda. Vychází
nákladem Jednoty Našeho Domova + Olomouci za roč.
předplatné 4 K.

Serafinské Květy. Časopisterciářůčeskoslo
vanských. Redaktor Švábeník Fr. Ročník II, čís, 11.
Předplatné 2 K na rok sasílá se administraci Seraf.
Květů.do Olomouce.

Růže Dominikánská, katol. časopis bra
tratva růšencového a třetí řehole dominikánské. Řídí
P. Václav Bubeník. Roč, XVIL, čís. 4. Předpl. roč.
2 K 40 b. Administrace v Praze 234—I.

" Poklad věřícícih. Lidový listk uctění Nejav.
Svátosti olt. Řídí V.Roudnický. Nákladem spolku

knědí adoratů“. Předpl. roč. 120 K. Expedice u V.
Kotrby v Prase.

Obzor, zábavně poučný čtrnáctidenník. Re
daktor a nakladatel megre VI. Šťastný v Brně. Roč.
XXVI., čís. 14. a 15. Roč. předpl. 4 K.

Křesťanský dělník, Orgán katol. jinochů a
mušů v Čechách,na Moravě a ve Slezsku. Měsíčník
pro rodinu a řemeslo křest. lida. Ročník II., č. 1. a
8. Roční předplatné 1 K 70 h. Vychází ve prospěch
ústavu Johannes. Majitel, vydavatel a redaktor Frt.
Valdmann v Praze 1638-II.

(W Denněčerstvé< i
raky, srnčí a zvěřinu vůbec

, chutně upravené lze obdržeti

('w Pražském Předměstí
í a Hradce Králové.

Výtečná kuchyně a znamenité pivo.
| Obsluha vzorná.

Ceny levné. — Zahrada. — Veranda.

[EENavýstavě vHořicícha vPardubicích.

100 kusů prádla
vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 ul. s 3letou zárukou

V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.
Závod založen roku 1876.
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Paramenta.

odnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P J. Neškudiy, faráře vo Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůjosvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,;

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka (Š

se na požádání franko zašlou. r
NA 00008obdupubudddrOndou
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JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

„3 úplnousárubou!
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky navýběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1848

ZEXPXÁXÉXPRPXPRÉX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

uměleckýzávod ž

Jos. dAieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
m- kazatelen,

X křížových cest, Božích hrobů, soch atd s od
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

x Přečetná pochvalná uznání poruce. Rozpočt

+

+x+

KPXEMÝPX+

P
a levně při výhodných platebních podmínkách.

y, cesty atd. ochotné a bezplatně +
3 Závodpro kostelnípráce avýrobu rámcůVe

saložen r 1591. +

KPA KHNÝŘ

RRRREÚ
Kostelní
náčiníA

Bag“ vlastní výroby "Mf
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 střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

A- dan Kryápin
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA—L,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 3 se šelemnými rámy, sí

Sa
p i
PVE U

m' n
Ba, ci

i RY doo
n aj),

s
: R ' těmi vsasením.

T | Veákere rozpočty, skizsy i odborná- VP P rada bezplatně, vší závaznostiMN (Ape)ZÁŘECl ku definitivní objednávce.

PS“ Nesčetnáveřejnái písemná pochvalnáoznání.<

Založeno roku 1880.
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KOSA

je nejlepší kosou v Rakonsku. Za
každý kus se ručí, a příjme „se
výměnou zpět. Na každých ode

4 braných 10 kusů 1 kosu zdarma.
“ Objednávky vyřizují se proti dobírce.

Ceny a rozměry:
Délkacm. y Ty

65 70 75 80 85 © 9 100 105 110
Pološiroké

až 1 2-162-202-262-322-402522-68 2803-—ro
K 2-26 2-34 2-42 269 2-64 2-76 2-86 3 — 3-16 3-32

Obšírnécenníky a popisyzasílá sdarma afranko
České sasílatelství hospodářských potřeb

„DobrýHospodář“
—————

Víno“;
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Svatební,
primiční *

a vůbec

Nádherné Madonny
ve stkvostných rámech od 15 zl. až do50 zl. i výše.
Velobohatý sklad obrazů svět

nkýoh, uměleckých žiztk
dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

srcadel, rámců,
(bání)

skleněných

c av.
ýeh v libo

volné velikosti
umělecké dřevo

závěsné a na po
stavoní, kříže

školní a kostelní.

Modlitební knihy české, učm, franc. latin. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej

křifky.modaliky, ikepališe, cingnle atů. Borpočty„m y p , cingula atd.
VÁhneda gratis 7

JOBEFKA SPŮROVÁ,
proná katolický obchod devotional emi, modlitebními

kmihamí, obrasy, galančeríí a paramentyJanskául.č12.BRWO.Protihlav.poště.



sobilo to zlou krev a roztrpčenost nad tím nepokrytě
se projevovala, když 60 rozblašovalo, že odhadní ko
mise dle jisté rady odbadovala škoda o '/, někde 0
níže; v strastech ovšem se někdy nedůvěra v my
elích usazuje. Na oklidnění mysli mnoho působila řeč
posl. Klofáče, ješ od srdce k erdci mlavená vyzněla
v přání, sby aspoň neštěstí nás sjednotilo! Shoda tak
kýtenou, sotva v přání pronesenou, v zárodku porušili
sociální demokraté, jichž mluvčí občan Dymáček za
vlekl do schůze zdlouhavou nechutnou debatu poli
tickou. Byl vybídnat několikráte předsedou, aby mlavil
k věci s ne o politice. Neuposlechl. — Snad nemohl
nebo neuměl jinak mlaviti. Stále a atále ploval ve
vlnách politických. — Ve vřavě z toho povstalé vládní
komisař schůzi rozpustil. Když místnost četnictvem
byla vyklizens, konána ochůze soukromá. — Posl. Adá
mek mluvil o 2 bodech. Věcně, ba číselně jako od
borník v tom ohledu na slovo vzstý dovodil, že na

moc země počítati nelze! Masí pomoci státi —
0 uuceném pojišťování zemském dávno již jednáno,
ale vláda — jako vůbec — nebyla nám přízniva
a soukromé pojišťovny pracovaly proti. K tomu bodu
mlavil též posl. Nikelfeld konstatovav s politováním,
že ani mezi poslancisamými nebylo v tom dohody.
A příčinu četli jsme mezi řádky řeči jeho „sncra aari
fames“. — Promluril ještě poslanec Bečvář o zahá
jené pomocnéakci. Po některých poznámkách pp. po
slanců na podané dotasy a návrhy památná pro nás
schůze skončena. V doslova p. posl. Klofáč upozornil,
le veškeré jednání soc. demokratů vychází na povel
z ústředního komanda nepřátel našeho národa a že
jest povinností každého vlastence — hlavně intelli
gence — k žádoucí nápravě působitil Co jeme dávno
tvrdili, k tomu poznání přicházejí pánové teprv nyní
— post tot diecrimina reram|!

Sjezdy v Pardnbicích. Za příležitosti
výstavy pořádány v Pardubicích o minulých právě
dvou svátečních dnech tři sjezdy. Dne 15. t. m. sešlo
se tu na sjezdu několik set živnostníků z Čech, Mo
ravy a Slezska. Přítomní byli i poslanci Adámek,
Kratochvíl, Formánek, Jirousek, Sokol a Udržal. Posl.
Kratochvíl promlovi: o pojištění řemeslníků a živnost
níků pro stáří a o krocích pro akci onu v říšské
radě ačiněných. O nutnosti v organisaci stavu pojednal
delegát Zemské jednoty z Prahy p. Kamelský. Prof.
c. k. průmysl. školy J. Stejskal promlavil o hotovém
placení. — Čes. odbor rady zemědělské, Sdružení čes.
zemědělců, Ústřední hospodářská společnost, Ústř.
jednota hospod. společenstev, Ústř. jednota řepařů a
Družstvo statkářů a nájemců pořádaly 16. erpna na
výstavě sjezd zemědělský. Mimo předáky jmenovaných

-spolků přítomno také několik poslanců i s Moravy. Posl,
Staroštík z Moravy líčil prospěch, jaký poskytuje
rolnictva řádná organisace. Pan Pleva promluvil o
Inářství v Čechách a posl. Kubr o ochraně a povzne
sení |rolnictva. Všecky řeči byly přijaty 6 nadšením
jakož i na konci případná resoluce. — Téhož dne
ujeli se v Pardubicích mistři krejčovští z Čech, Mo
ravy a Slezska. Pan Kareš z Prahy líčil „Zákonně
nucené zavedení dílen, zákaz práce z domu a zrušení

ráce domácí“ s dodatkem případné resoluce. Pan
ala, krejč. mistr z Prahy, pojednal e poškozování

mistrů krejčovských růsnými podvodoíky. P. Voršílík
-s Kolína promluvil o veřejných dodávkách oděvů a
o mistrech krejčovských. Usneseno,aby příští sjezd
konal se v následajícím roce v Praze. — Dne 16. t. m.
konal se tu takó sjezd ústřední jednoty českých za
bradníků.

Potřeba nového listu Jednoty katol.
-dmchovemstva © K této záležitosti i my přičiňu
jeme vlastní mínění. Doufáme, že Věstník Th.C.Pau
jyho potřebám jednoty vyhovuje svědomitě. Jak lze
s růných známek seznati, chápají se myšlénky nového
listu ti páni, kterým jesti „Bílý Prapor“ málo „řízný“
a kteří by chtěli poskytnonti lačným židovako-protes
tantským listům novou látku nebo sepoň záminku
k tapení všeho katolictva. To by našemu rozvoji a

„zvláště existenci Jednoty rozhodně malo posloužilo.
Jnstament nemusí býti ještě otevřeností a sebekázeň
a křesťanská uwkromnost není ještě patolízalstvím.
„Rozvoj“ rozhodně mnoho pobořil a přílišmálo vy
stavěl. Nyní by to začalo znovu; Israel již čeká.
Doufáme však, že po zkušenostech posledních let

„svítězí onaby stříslivější a prospěšnější.

Firma Jgnáce V.Neškudla symv Ja
„blemém m. ©. oboslala také výstava hořickou.
Výrobky chvalně známé firmy této, kostelní roucha všeho

-draha a kovové bohoslužebné náčiní, vystavené jeou
v průmyslovém paláci v pravo a svou vkusnou úpra
voua uměleckoupracívšestrannéhooznánía obdivu
necházejí a proto dovolujeme si P. T. veledůstojné
dachovenstvo na vystavené výrobky dotčené firmy
upozorniti.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
los dostati v knihkupectvíp. Františka Hovor:
Živá vliní me rodí novinp. M.Vlčkavě

Příkopech.

Jest na Jméno „Zdenka“ také mě

jaká světle Ý Na otázkututo budišzdeodpověď
dle časopisa L Apostolat de la jeune fillechrétienne č. 12. 1902, Slavívají Zde Dajmě dne

28. srpna svoje jmeniny: než nadarmo hledáte v seznama svatých jméno Zdenka.Ovšem jméno toto jest
překlad latinského Sidonie. Avšak ani Sidonie mezi
světci není. Za to av. Sidonius nalézá se v římském
Martyrologiu několikráte; nejsnámější je trvám av.

:Jidonius, který se uvádí na den 23. erpna. Byť tudíž
i nebylo sv. Zdenky,mají přece koho vzývati a do
ochrany se komu poroučeti. Jest to sv. Zdenek (Zdenko),
biskup a vyznavač. Byl av. Zdenek bisku

:Overňským (Auvergne) v Clermontu ve Francii. Na
„rodil se v Lyonu r. 481 a proto dil asi sa doby, kdy

so naši předkové za svého vůdce Cecha přistěhovalí
do země, která ee jim i nám stale domovem. Jeho
rodiče se těšili z veliké vážnosti nejen v Lyonu nýbrě
v celé zemi. Zdenek věnoval se krásným uměním a
vědán, tak že vynikl jako věblasný básník i řečník
svého století. Dospěv v mužný věk zasnoubil se se
zbožnou i sličnou dcerou polního maršalka Avitia,
kteráž mu povila syna a dvě dcery. Avitiuu atal se
za nedlouho i následovníkem na císařském trůnu.
Když bylo Zdepkovi 36 let, povolal jej císař Athe
nine do Říma, aby tu předsedal senátu, vyznamenán
jse důstojností patritia římského a prefekta. Zdenko
používal vznešeného postavení svého výhradně na
Čest a slávu Boží a ka blahulidu. Bylo muvšak nebem
usouzeno ne ve evětě, ale v královatví Božímse skvěti.
Když totiž r. 471. biskupský stolec Overňský (Auver
gne) uprázdněn byl, vyhlédnut jest na biskupský pre
stol Overňské diecáse Zdenko, ačkoliv byl tehdy laik a
ženat, Omlouval se mnohými důvody, než marné byly
všecky výmluvy. Uznávaje tudíž v přání tomto vůli
Boší, vyprosil si k tomu uvolení své zbožné choti,
postaral seo dítky a rozloučiv se se svou rodinou, vě

noval se plnému stadiu bohosloví, až odbyv předepsaných zkoušek vysvěcen byl dle pořadu církovního
na kněze až i na biskapa. Snadno si jej v duchu
představíme, s jakou horlivostí ujal se apoštolský
muž pastýřského úřadu svého, jak dbal usilovně o
čest a slávu Boží a se obětoval stádci srému zúplna.
Navštěvovalt osobně farní chrámy, věnde kázal nad
deně slovo Boží, zářil hlubokou pokorou s velkou
láskou k chudým, které štědře podporoval. — Na
dešla doba, kdy před vlky dravými měl ochrániti

svoje svěřence a uhájiti jim nejdražšípoklad ev. víry.Blud Ariův, jehož hlavní zastánci bylivášniví Visi
gothové, tak že král Leovigild vlastního prvorozence
u následníka trůnu sv. Hermenegilda dal ve vězení
odpraviti, že nevolil zraditi katolickou církev,
vzmáhal se víc a více i ve Francii. Sv. biskup

Zdenko bděl nad stádcem svým a povzbuzoval k „trvalosti v boji o statky nejdražší. Veřejné průvody
prosebné, společné pobožnosti a posty měly zažehnati
hroznou bouři a odvrátiti nepřátelských vojů bludař
ských. Než Hospodin usoudil jinak a dopustil, že
kraj Overňský r. 476 Visigotby podmaněn byl. Král
Earich, pod jehožto vladařstvím Visigothi největších
rozměrů ©nabyli, vyslal horlivého biskupa Sido
nia do vyhnanství a s ním mnoho věrných kato
líků. Jiných zase, poněvadě nechtěli se zříci své
v. víry, nýbrž věrně v ní setrvali, věznil, mučil, ba

i vrašdil; chrámy pak katolické pozavíral neb po

boural. Avšak po nějakém čase se směl sv. biskupopět navrátiti k osiřelému atádci do savé diecése.
S radostí vítali opuštění svého dobrého a věrného
psstýře. Od té doby opravoval až do své av. emrti r.
490 věřící lid avůj přihlížeje obětavě ku věčnému
jejich blahu. V 59, roce věku svého slyšel hlas Hos

podiněví jenž mu kynul, aby odevzdal pastýřekouůl Pastýři nejvyššímu a vešel do slávy nebeské, která
byla jemu připravena od věčnosti. ky tyto věnuje
jako vázané k svátku Zdenkám a Zdenkům Zdenka.

Vláda francouzská a zednáři. Fran
cie má na 40 mil. obyvatel, velkou většinou katolíků.
A přece touto většinou vládne 25,000 zednářů, kteří
se snaší vše katolické ve Francii vyhubiti. Při špatné
organisaci katolíků francouzských nelze se ovšem di
viti, še dobře spořádaná a v nejtněší kázni vedená
hratka zednářů má v rukou všecku veřejnoumoc. V mi
nisterstvu Combesově mezi 12 ministry jest 10 zed
nářů, toliko ministr vyučování a veřejných prací ne
jsou zednáři. V poslaneckésněmovně a senátě zasedá
400 poslanců zednářů.

Země beze ela a damí. Zemětato jest
v Evropě a vzdálená jest sotva deset mořských mil
od francouzské pobřežní stanice Carteretu — jest to
„normanský“ ostrov „Yersey“. Hlavním městem jest
St. Helier, které má 26.000 obyvatelů a velký přístav.
Na ostrově jsou menší městečka, vesnice a villy —
všude panuje anglická svoboda, pořádek a Čistota.
Cizinec neplatí cla, domorodí obyvatelé neplatí daní.
Ani strážníka tu není viděti a v přístavě při skládání
» vykládání zboží neslyšíš obvyklých surových nadávek,
nedočekáš se ani hádek. | Ani žebráků tu není
viděti, ba ani nuzných lidí chudě ustrojených cizinec
po ulicích nepozoruje. Ze St. Heliern kukátkem dobře
vidíš do Carteretu, ale jaký rozdíl je mezi Francií a,
mezi svobodným anglickým ostrovem. Na Yerseyi jest
nejen velmi krásně, ale také velmi lacino a kdo chce
mezi evobodnými, spořádanými lidmi a v krásné pří
rodě nějaký čas šťasten pobýti, vyvol si Yersoy, který
tuctoví turisté ještě pramálo znají.

Trojspolek v míra. Dle správyital. ge
nerálního štábu vojenský rozpočet Rakonsko Uherska
kolísal v posledních 10 letech mezi 353a 478 miliony
lir (1 lira — 88 hal.) a páčí se nyní na 433:/, milionů
průměrně činí roční výdaj na vojsko 407'/, milionů,
z nichž 54 mil. poušito na mimořádné výdaje. Počet
vojska obnášel průměrně 350.667 mažů, z nichž 21.710
důstojníků. Mezi 1000 maši jest vždy 02 důstojníků.
Průměrný výdaj na jednoho muže, čítaje v to důatoj
níky, činí ročně 1008-10 lir. Koní čítá rakousko-uherská
armáda 58.862, děj 1048, — V Německu obnášel

v posledních 10 letech průměrný roční výdajna vojsko 786 milionů Jir, s nichš 160 milion
připadá na mimořádné potřeby. Armáda čítala
průměrně 563.187 mudů, letos stonpla tato číslice na
604.108 mužů, z nichž jest 26.385 důstojníků. Megi
1000 muži jost vždy 43 důstojníků, tedy o 19 méně
než v Rakousko-Uhersku. Průměrný roční výdaj na
1 muže obnáší 1042-80 lir. Koní čítá německá armáda
96.298, děl 3444. — Vojenský rozpočet Italie činil za
tutéž dobu průměrně 256'/, milionu lir, z nichž 16
milionů určeno k výdajům mimořádným. Síla armády
kolísala mezi 293.163 a 207.088 muži; nyní obnáší
217.752 mužů. Důstojníků jest 13.656 a jeat jich mezi
1000 muži vždy stejný počet jako v Rakousku, tedy
62. Průměrný výdaj na 1 muže obnášel ročně 9960-50
lir. Koní čítá italská armáda 45.695, děl 872.

První česká poutde Lara. Odjesd
s Vídně 38. srpna o 2 hod. 15 min. s nádraší sá
padní dráhy; návrat do Vídně 11. září dopoledne,
takše v sobotu, ne-li ještě v pátek může býti každý

poutník doma. Mylné jest mínění mnohých,že s sebou
povezeme onen votivní dar, na nějž se u nás již přes
dvě léta sbírá. Pro nastalé nepokoje ve Francii byla
obava, že by náš dar, pozůstávající z mosaikového
obrazu a £ výzdoby celé jedné kaple v růžencové
svatyní v Lurdech, nepřišel k platnosti, váhalo se
s provedením této umělecké práce. Když pak nyní vám
nejd. biskup Tarbský Mogr.Schopfer ubezpečil, že není
žádného nebezpečí a když dovolil, aby celé provedení
nvěřilo se našemu Českému umělci p. V. Foerstrovi
z Prahy, dá se nyní teprve náš umělec do práce a
doufá býti za dvě léta hotov. Dar náš tedyv Lurdech
dosad není. Leopold Kolfsek farář v Předklášteří
u Tišnova na Moravě.

Platy duchovemstva. Věšeckystavy, po
čítaje v to důstojnictvo, úředníky všech kategorií až
po státní slouby, mají v posledních letech platy své
upravené, jen nižší katolická duchovenstvo jest mezi
stavy těmi popelkou.— Vzděláním avým a odpověd
ností v úřadě rovná ze nižší duchovenstvo úřadům
soudním, politickým i finančním, platy svými však
pokulhává notně ještě za státními slaby. Kdežto fa
rář po 25 letech ve složbě zůstává často ustavičně
za 700 zl. bez kvinkvenálek a všelikých jiných pří
davků, má jeho kolega z gymnasia nyní jako rada
zemského soudu a pfednosta okresního soudu asi
8600 zl. — ano i ten jeho sluha bez gymnasijních
studií má mnohem více než ten sedmistovy farář, ne
boťjeho 700 zl. základních různými přídavky vzrostlo,
kdežto farář nemaje žádných kvinkvenálek a přídavků
epokojiti se musf s bídným, stejným svým služným
až do amrti. — Což divu, že domáhá se duchovenstvo
upravení a zvýšení svých platů a povolení starobních
přídavků, — což divu, žei obce naše, vidouce ten ne
poměr vshledem k jiným úřadům, samy posílají pe
tice na říšskou radu za upravení plstů nižšíhodn
chovenstva. —

Mlácení ječmene. Hlavní a hospodářsky
nejdůležitější upotřebení nacbází ječmen v průmyslu
sladařském; nutno proto především mnapožadavky
sladoven a pivovarů při mlácení zřetele bráti. Nej
větším zlem při sladování jest poškozené zrno přimlá
cení a přílišné klasňování. Klamným jest náhled, že
čím vyšší hektolitrová váha ječmene, tím lepší jakost
jeho. Hledí se proto ječmen aměle na vyšší váhu hekto
litrovou připraviti přílišným zbavením špiček — klas
ňováním — čím$ se sice zrno kulatí a proto také
skladnějším se zdá; následkem toho jest pak mnohem
více zrn v hektolitra a proto také ječmen více váží.
Přílišným klasňováním poškozuje se však zárodek,
tak že zrno neklíčí a tudíž ve slad proměniti se ne
může. Poškozuje se tak i plucha zrna a na místech
zraněných vzniká průběhem préceve sladovně plíseň,
kteráž i zdravé zrno nakazí. Taktodocílí se pak špatný
slad, k výrobě piva -se nehodící. Dojde proto zdravé,
dobře vyčištěné a stejnoměrné zboží apíše“ lepšího za
placení u sladaře — byť i mělo nižší |váhu hektoli
trovou: jestiť zrnaté zboží váby 48—70 kg. nejzpů
sobilejším ku sladování. :

Zavařování hub. Za nynějšíhonadbytku
jedlých hub, zvláště hříbků, může si mnohý snadno
připraviti na zimu vzácnou lahůdka, zavařené houby.

rstvě nasbírané mladé houby — nejlépe se hodí,
pokud mají uzavřený klobonček — se očistí, v Čisté
vodě stadené opláchnou a pak na pekáči dobře při
krytém se dusí ve šťávě jednoho citronu a čerstvém
másle, aš změknou. Na to vystydlé uložíme do láhvic,
šťáva, v níš se dusily, vleje se na ně, láhev nepro
dyšně uzavře a hodina vaří. Také v octě se mohoa
nakládat způsobem podobným. Očištěné hříbky anebo
jiné houby važí se */, hod. ve slané vodě, Pak se uloží
do lábvic a zalejí z polovice vařeným octem vinným
a z polovice slanou vodou, v níž vařeny. Přidá 80
něco krájené šalotky, několik pepřů, hřebíčků v octé
vařených |a láhev se pevně zaváže. — K tomu jest

upozorniti, sy se při sbírání houby násilně ze zeměnevytrbávaly. [řebaje něco nad zemí uříznouti a bned
na místě prohlédnouti, možno-li jich upotřebiti. Čer
vivé se hned odstraní a starším odříznou se lupénky
a rourky. Jen tak houby nevyhynou.

Důležité dílo. SpisovatelRudolfVrbavydal
svým nákladem obsáhlé dílo německým jazykem s ná
zvem „Oesterreíchs Bedringer, die Losvon Rom Be
wegung“, v kterém jest soustavně vylíčeno všeněme
cké hnutí a odpadlická propaganda, Spis má v knih
kupectví cenu 10 K. Lze jej objednati hlavně: Cyrillo
methodějské knihkupectví G. Franclav Prazel., palác
Městskéspořitelny,ujFr. Řivnáče, knihkupectvív Praze,
Příkopy, palác Zemské banky a u spisovatele: Radolf
Vrba, církovní kněz na Smíchově č. 1042,

Ze Všeodbor. sdružení křesť. děl
mletva. Schůze užšího výboru dne 17. srpna. Pří
tomní: Urban, Jenčovský, Pochmon, Karásek, Lábus
a Polák. Podpory nemoc. uděleny: Abeolonovi Ant.
v Ústí n. 0. (7 dní neuralgie křížová) 6 K, Jelínkové
K. v Úpici (7 daí rhenmatismue) 6 K,Mírvaldovi T.
v Sušici (7 dní plicní katar) 3 K, Lněničkovi A. v Hradci
Král. (7 dní srdeční křeče) 6 K; podporav nezam.
Jurickému B. v Parníka 3 K. Noví členové: A. Sle
záková III., Fr. Vašátko IT., M. Pankertová III., A.
Švíř II., vesměs z Parníka. Dopisy Sdružení se týka
jící možno nyní zasílati na adresu „Všeodborovésdru
žení“ v Hradci Král., Adalbertinum.

(Z a s l á no.
Řádná valná schůze Politickéhodražstva

tiskového pod ochranou av. Jana Nepom. v Hradci
Králové konáse v pondělí dne 34. srpna 1993 0 1 hodinší
případně v nedostatku členů o %. hodině odpoledn,
a obvyklým programem.

V Hradci Králové, dne 21. srpna 1903.

Váelav Uhlíř, Dr. František Reyl,
místopředseda. jednatel.

Listárna redakoe.
Některým. Těší nás, že se Vám kapitolky « knih

„Jak Pán Ježíš přišel do Oestereundu“ po sáslune líbí.



V poslední chvíli zaslal nám
mistrný překlad dalších kapito
v čísle příštím.

. prof. Em. Mifiovský
ješ budou uveřejněny

Z Peolitického družstva tiskového ped
ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Král.
A. Členové zakládající splatili (dle čísel):

Po 60 K: 1 =60 K. PO 40K: 29, 85 =
80 K. Po 25 K: 13 — 25 K. Po 2% K: 5, 30,
49, 17, 83, 88 — 120 K. Po 10 K: 7, 11, 16,
93, 57 — 50K. Po 6K: 87 — 6K. Po5 K:
89 = 53K Celkem 346 K.

B. Členové skuteční eplatili (dle čísel):
Po 50 K: 25 — 50K. Po 35 K: 9 =

35 K. Po 20 K: 3, 20, 38, 52, 112, 130, 229, 238,
2M0, 350 — 200 K. Po 15 K: 329 — 15 K.

Po 10 K: 5, 9, 10, 12, 13, 32, 33, 34, 39,
43, 47, 48, 49, 58, 5, 58, 59, 60, 63, 71, 72, 78,
S4, 85, 86, S7, 05, 96, 97, 100, 101, 105, 106, 107,
110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 123, 125,
126, 127, 128, 199, 130, 131, 140, 141, 147, 160,
162, 164, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 176, 178,
179, 181, 184, 195, 186, 188, 194, 195, 196, 197,
199, 200, 201, 202, 203, 209, 212, 215, 218, 219,

, 296, 228, 230), 239, 233, 234, 237,
239, 240, 249, 243, 246, 259, 253, 255, 256, 297,

238, 261,: 971, 284, 285, 287, 293,
297, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 318, 320,
323, 335, 349, 344, 357, 358, 363, 364, 365, 370,
372, 343. — 1360 K. Po S K: 70, 299— 16 K.
Po 150 K: 182 = 750 K. Po 7 K: 46—=7K.
Po % K: %6, 89, 98, 132, 133, 151, 155, 198, 208,
313,328, 339, 361,868—10 K. Po 4 K: 189,
319 = 8K Po 3 K: 290—= 3 K. Po 2 K: 588
= ?K Celken177350 K.

C. Členové přispívající splatili (dle čísel):
Po 10 K: 10, 13, 15, 19, 166, 191, 214, 236,

259, 277, 288, 313, 315 — 130 K. Po 7 K:34,
35, 60, 70 — 28 K. Po 5-20 K: 382 — 5-2 K.
Po 5%K: 11, 12, 18, 21, 2%, 28, 29, 31, 39, 40,
41, 44, 48, 19, 56, 58, 39, 61, 61, 78, 75, 76, 81,
83. 91, 98, 94, 97, 100, 105, 113, 114, 120, 128,

36, 140, 141, 142, 157. 158, 161, 162, 163, 165,
169, 177, 184, 185, 186, 189, 190, 192, 195, 196,
201, 202, 208, 207, 209, 210, 218, 215, 223, 224,
226, 228, 230, 234, 239, 243, 244, 245, 246, 249,
253, 254, 261, 268, 271, 272, 276,.281, 282, 284,
200, 293, 295, 299, 302, 309, 311, 312, 314, 316,
518, 319, 325, 329, 330, 334, 336, 340, 350, 354,
358, 359, 362, 369, 371, 372, 379, 386, 391, 397,
400, 401, 405, 406, 410, 411, 417, 418, 419, 420,
421, 425, 430, 433, 435, 436, 437, 439 — 660 K.
Po 4 K: 84, 143, 181, 227, 296, 343, 318, 356,
354, 404, 415, 416 — 45 K. Po 3 K: 134, 283,
352, 387, 424 —= 15 K. Po 2 K: 3, 4 14, 51,72,
187, 216, 219, 221, 317, 339, 353, 357, 378, 393,
412, 413, 414, 446 — 38 K. Po 1 K: 387, 431.
45 — 3 K. Celkem 927 K 20 h.

Členové splatili úhrnem 3046 K 70 h.

D. Na Adalbertinum darovali:

1) Z Hradce Králové, města 661 K 40 h.
2.) Z vikariátu Královéhradeckého (venkov) 164 K.
3) Z vikariátu Vrchlabského 94 K. 4.) Z vikariátu
Vysokomýtského 114 K 26 h. 5.) Z vikariátu Ho
stinského 124 K. (G) Z vikariátu Broumovského
1% K. 7) Z vikariátu Čáslavského 161 K 80 h.
8.) Z vikariátu Králického 350 K 77 h. 9.) Z vi
kariátu Hořického 52 K. 10.) Z vikariátu Chraste
ckého 269 K. 11.) Z vikariátu chrudimského 339 K
10 h. 12.) Z vikariátu Jaroměřského 17S K 70 h.
13.) Z vikariátu Jičínského 296 K 40 h. 14.) Z vi
kariátu Kopidlenského 97 K. 15.) Z vikariátu Ko
steleckého 144 K. 16.) Z vikariátu Královického
156 K 80h. 1%.)Z vikariátu Kutnohorského 365 K
50 h. 18.) Z vikariátu Lanškrounského 267 K 60 hb.
14.) Z vikariátu Ledečského 127 K 60h. 20.) Z vi
kariátu Lipnického 95 K 20 h. 21) Z vikariátu Li
tomyšlského 36 K. 22.) Z vikariátu Náchodského
202 K. 23.) Z vikariátu Novobydžovského 298 K.
24.) Z vikariátu Opočenského 366 K 62 h. ?5.)
Z vikariátu Pardubického 198 K 66 h. 26.) Z vi
kariátu Poděbradského 208 K 60 h. 27.) Z vika
riátu Poličského 53 K 76 h. 28.) Z vikariátu Po
lenského 174 K. 29.) Z vikariátu Rychnovského
210 K 06h. 30.) Z vikariátu Skutečského 307 K
68 h. 31.) Z vikariátu Německobrodského 142 K
10 h. 32) Z vikariátu Trutnovského 98 K 60 h.
Legát po p. děkanovi Schliglovi 50 K. Konkurenti

Různí anonymové 50 K. Celkem 6811 K 31 h.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dnelá. srpna 1908. 1hl,

přenice K 11:40—1260, šita K 9-80—10-10, ječmene
K 800—920, ovsa K 6-20—6-60, prosa K 00*00—00'00,
vikve K 9-52—11'60, hrachu K 18-40—20:00, čočky
K 00:00—00'00, jahel K 20—, krup K 1600-—24'00,
bramborů starých K 0:00—:000, bramborů nových
K 3-20—3-60,jetelového semene červen. K 90-00—100:00,
jetelového semene růžáku 24-00—28-00, olejky 18.04

—14'00, máko K 26'00—2800, lněného semene K 00 00
—00-00, 100kg. šit. otrub K 1075, pšenič. otrub K 10:00,
1 kg. másla K 2 20—2-66, 1 kg. sédla vepřového K
190—1-96, tvarohu k 0-82—0'96, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa petržele K 0:00—0'00, jedna kopa cibale nové
K 0-80—0"90,jeden hektolitr staré cibule K 400
—5-00, jedna kopa drobné zeleniny K 040—1'60,
t kopa zelí 800—7:00 K, 1 kopa mrkve 0'80—0:20,
1 kopa kapusty K 1-20 —8-00, tkopa okurek K|3:00—4:40
1 kopa celere K 0:00—0"00, 1 kopa brakve 000,
—000, 1 hl jablek 0:00—00*00, 1 bl hrašek 0*00—00'00,
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
14. srpna 1905 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 437, žita 505, ječmene 677-5, ovsa 524, prosa
3, vikve 3, hrachu 7, čočky —, jahel 4, krap 10,
jetelového semínka 5, Iněného semínka —, olejky 12,
máku 16. 2) Zeleniny: kop zelí 316, okurek 362, ka
pusty 87,cibule storé 61 hektol., cibule nové 188 kop,
drobné zeleniny 277 kop, mrkve 268 kop, brambor
starých — hektol., brambor nových 112 hektol., ealátu
— kop, petržele — kop, celere — kop, kedluben —
kop. 3) Ovoce hl: jablek —, hrašek —, švestek —.
4) Drobného dobytka: vepřů — kusy, podsvinčat 469,
— kůzlat,

Kdo neposlal posud před
platné, učiň tak ihned; máme
také své povinnosti.

V nejbližších dnech vyjde bohatě
vypravený IV. ročník 

kalendáře „SK“

Plana a planina
nová i obehraná

nabízí ke koupi i výměně při poctivé
zárace u velkém výběru

Marie Benešová
v Praze, Celetná ul., č. 12. I. p.

6.3.03
Právě rozesíláme

OBRÁZKY
ZE SMÍŠENÉ OSADY

od Fr. Mimry.

Toto cenné dílo, které došlo zasloužené
pochvaly „Katolických listů“, prodáváme za

K 2-20 franko.

Objednávky vyřídí

administrace „Obnovy“ v Hradci Král,

ktá"ktá
bdolečny,

ústavy navštěvující, od příštího roku škol
ního přijme

na byt a celé zaopatření
Josefina Krekulova,

choť doktora práv
v Praze, Řeznická ul. č. 5., I.patro

ZX

Prení 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, kříže

a t. d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 36.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

MALBURGASYNSMIŘIC

Lese

€D-ADVíno.
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.
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Svaté obrázky
všeho druhu, nadísí

ve velkém výběru a za svlášťě výhodných podmínek

Karel Šimef v Č. Budějovicích.
gp- Vsorky jsou na požádání k disposici. -nf

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně

k nahlédnot



Založeno r. 1860. "

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzjacení a stříbření starších věcí vykoná se rychloa
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod máj může se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborii, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp. luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, uochrauek oa Nejsvá

tější. patenek atul. co nejvice.

KPXPXPXHXPXPXPXPX
Nejdůstojněší biek. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. dAteslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů,w
we-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch std s «d
bornou dokonalostí přeeně dle slohr. Z-lášť
trvanlivé zlacení n polychromování, vše solidnů
a levně při výhodných platebních podmínkách.

PXEXPXHXEXHX

X
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

4 Závod pro kostelní práce a výrobu rámcůve
saložen r 1591. +

KEXKNHNÉM PXPXPXPX

55 55 55 28 68

Kostelní “činíd

PXEXHXÉFXHRHXRHKMPXRÉHX+x+

Id
Bag“ vlastní výroby

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1.
Staré předměty pečlivě opravuje a znovu

v obni zlatí a střibří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

dan Kryšpín,

(J. Šyvaltece jnovac ná
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

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš I boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelesnými rámy, sí

těmi| vsasením.

Vetkore m jí Mar 1odbornábn rada bezplatně, vŠÍzávaznosti
AR ANA kn definitivní objednávce.

ag“ Nestetnaveřejnái písemnápochvalnáoznání.ij
Založeno roku 1886.

OOOOO000000
Prvni výroba

věžních

hodin
v Čáslavi :

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

levná, jakost výborná,

Oltáře,sochy aj.
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 Syohrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení! | Plány a rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

Výhradn; MZ
| zstlstelský závodf
lněného a bavlněného zboží
zaručené dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
venstvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě Iněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové.a
matracové, kanafasy Iněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, oxfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zakázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se frauko na dobírku.

Za sboší ručím jak co do barvy tak i do stálosti.

ORP*>Vzorky zdarma a franko. “B

Opočno na st. dr. č 16.

Svatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 15 zl. až do 60 zl. i výše.

Velobohatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

srcadel, rámců,
příklopů (bání)

skleněnéch
s kříži neb 80
chami sv. Sochy
svatých v libo
volné velikosti

umělecké dřevo
řezby neb

z maassy (i dle
obrazu) se zho
tovují Křlše

závěsné a Dapo
stavení, kříže

skolnía kostelní.
Obrazy s hud
bou od 731. Po

žehnání,
lampičky k ma
dopnám, lampy

kostelní atd.

Modlitební knihy české, ném, franc. latiu. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant. a nejdraž.vazeb.Devotlonalle: růžence,
křížky medailky, škupulíře, cingula atd. Rozpočty

ihned a gratis

JOSEFKA SPŮROVÁ,
první katolický obchoddevotional emi, modlitebními

knihami, obrasy, galanterié a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.

KOGOCKIOCXKKIOOCKXK

Založeno roku 1810.l- „= n

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prapsrů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboži po letošní inventuře vyhodného uá
kopu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značné sniženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Welké obrázkové cenniky a
paramenta k výběru (ranko.
Adresování vědy doulovné se vyprošnje.

B

EEOA JEA

Meteor
je nejdokonalejší

elektrická kapesní

svítilna nové doby.

Jednoduchý stisk a žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaručeně po ninoho týdnů.
Pak lze vysvícenou. baterii nabraditi novou,

Nesčetná pochvalná uznání. — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 0 45h více.

Vývozní dům praktických novinek

A Patrá a syn v Jaroměři,
Založeno 1842.
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KXKAXKXXXXKAKXXXXAXX

Pro pp. katechety!
Právě vyšlo tiskem:

KATEGHÉSE
dle přednášek J. M. zemřelého nejdůst. pana

biskopa

EDVARDA JANA BRYNYCHA

se schválením nejdůst. Konwistoře svým
nákladem vydal

XXX

X
X
X
X
M
X|
KXXXXAKXKarel Janský, farář v Uhersku

(Cechy).

Čistý výtěžek věnován ve prospěch dieces.
domu „Adalbertina“ v Hradi Králové.

=—— Stran 196 — 89 —

Brožov. výtisk frankovaně K 1-80.

í Oojednávky vyřizuje spisovatel a Biskapská
knihtiskárna v Hradci Králo'é.

MAX

KX

(EENa výstavě v Hořicích a v Pardubicích.

100 kusů prádla
vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl s 3letou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.

Zárod založen roku 1876.



| Nejlepší, nejtrvanlivější a nejlevnější

kněžskékolárkya náprsenky.f Všeho druhu prádlo <pro dámy u pány.

ÓřanislavJirásek o radci Arálové, Velkénáměstíčíslo186.
map- Obrovský výběr "BB pp- Úplné-A gap- Novinky kravat. “S
letních turistických košil.

P R- C3 SD RE- (OE) R- CSC)R CSDR CSE) R- ČSES o CS M €6 63 Mo 6008B bk -a C CO ČP o ČS No CDANZ, A S VÁNÍ VV VV VV do39696960490488A002000002000000 0 JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné ka hodinky všech
druhůa sen. Pondlové!hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodip
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

e Největší sklad ©
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek fianelových 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 atd.

firmy

JAR $TOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.
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PI | náč kov O E © jestnejlepšímýdlotoiletní.i M
Činí a udržuje pleť svěží a jemnou. — Jest naprosto ne
utrální. — Jest nejlepším toiletním mýdlem, které i těm
nejpřísnějším požadavkům úplně vyhoví.

MÝKLOVAMOLÍNOVÉr ni 25m

V.
avůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praperů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku js

se na požádání franko zašlou.

EK — v Hradci Králové. —
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Robert Šamburek,
Založeno r. 1880. Plzeň, Školní ulice 12. Založeno r. 1880.

Vyrábí veškeré druhy talárů, biretů, tonsnrek, kolárky, náprsenky.
rochety jakož i veškeré kostelní i domácí prádlo a vůbec všechny do —

oboru tohoto spadající věci pro velectěné P. T. duchovenstvo.

Zakárky vyřizují se bez dobírky a tranco. — Platební podmínky jsou
6ti měsíční. — Nehodící se vezme bez průtabu nazpět.

gaP*>Mnoho pochvalných dopisů k dispostol. ij
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Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antoním Pochmon. — Tiskem“bisk, knihtiskárny v Hradci Král.
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Poklony před Vitenberkém a Berlínem,
III.

(3) Drobné šarvátky k vůli velkoněme
ckému Bundu, s nímž se deputací realisticko
evangelické špice tolik bratříčkovaly, trvají
doposud a obrana osob přistižených jest dále
stejně komediantská a nepodstatná. Národní
listy stále o kopáči a Čas — o kropáči. Na
hlava poražen. hrdina metí se aspoň vyplazo
váním jazyka a pálením vesniček na ústupa.
Francek s Honzíkem se prali a když konečně
Honzík celý zmordovaný pádné pěsti Franckově
unikl rychlým útěkem do své chalapy,
zamkl za sebou, vyblídl oknem a 6 vynnceným
smíchem řekl: „To jsem ti dal; podruhé do
staneš ještě vío“. Zrovna tak to vyhlíží v po
raženém taboře realistův. Čas uveřejňuje aspoň
posměšné verše, pošklebuje se chytřejším evan
gelíkům, kterým komedie některých vůdců jest

říliš okatá, provolává svůj boj za vítězný, ač
jádro obvinění nijak nevyvrátil. Co mu řeklo
studentstvo, co byl nucen říci sám, výkonný
realistický výbor, jaké jest mínění jiných ča
sopisů, to se jeho hroší kůže netkne.

Starošovstva evavgelická podpisují pro
testy proti „neslýchanéma útoku“ „Národních
L“ o překot, poněvadž skrovnému stádci če
ských evangelíků hrozil by bankrot úplný, kdy
by se měla jeho politika rozkližiti ve dvé; na
pomoc Boží ee přece spoléhati nemohou, vědí
to sami dobře, že by bez obratných intrik, bez
šikovných kompromisů s každým nepřítelem
církve dávno bylo po nich veta. Ale svými
frázovitými protesty jen vzbuzují útrpný úsměv
uvědomělé české intelligence a dokazají svou
voitřní nemohoucnost. K podpisu se dali svésti
jistě mnozí, kteří ani nevědí, oč běží, jen aby
se neocitli na pranýři nelítostné inkvisice sou
věrcův. I ten pokojný chudák Svratoušský Chlu
mecký vystoupiti musil pod nátlakem davu
svým podpisem před forum veřejnosti. Při vo
jenské mobilisaci nesmí přece žádný záložník
uvažovati sám, másli vzíti pušku do ruky;
vždyť by pykal prachem a olovem.

A „Čas“, jako centrální komando tohoto
poplašeného vojska, místo poražení hlavních
výtek — počítá s předstíranou radostí, kolik
evangelických sborů dalo na jevo své roztrp
čení nad objevy „Nár. listů“.

Ale přes to vše je zle, opravdu zle;
kdyby byla věc odbyta, nezařil by dosad „Čas“
tolik, nebojoval by do této chvíle tolika Jsti
vými frázemi proti vítěznému nepříteli. Kdo
mnoho dokazoje — uic nedokazuje, to říkali
již staří Římané. Svými nadávkami hlavní
bašta českého evangelictva křiklavé objevy
nijak neututlala. Pánové rozhodněsvými skutky
dokázali aspoň tolik, že jim na osudu české
národnosti pranic nezáleží.

„Nár. 1.“ dvakrát podržely panu Daškovi
před očima jeho vlastní list zaslaný jednomu
členu německého Bandu, aby jeho stářím
slabou pumět poněkudposílily.

Pan Dušek 18. března psal tedy:
„Současně nacházíme se před spojením stran:

Lidově (realistické) pokrokové a jisté frakce mlado
české. Byl jsem přítomen jedné takové poradě, v níž
projednány otázky: Dorozamění s Němci. Češievan
gelíky či katolíky? A proč evangelíky, i v případě
annexe (zabrání Čech) Věmeckem? Jest zjevno, že
mysli směřují k nějakéma východišti, a tu narážíme
my protestanti svou slabostí a nemajetností (I) do
hlavy, neboť co výechno mělo již býti učiněno, aby
se těmto otázkám vyšlo poučením vetříc? Protož vidím

naši hlavní P úlohu v tom, aby protestantismu dostalo ae dobré výbavy („den Protestantismus gut zu
eguipiren“), aby stal se attrakcí (přítažlivým) amocí,
aby těm lidem poskytnuta byla opora, něco hotového,
pevného, sebevědomého. Taková záplatovaná raina
(zřícenina), jakou my jeme, není pro nikoho svůdnou.
Nade fešácké sbory měly by býti fešácky (fesch) vy
ptaveny a všechny přední stráže dobře obsazeny —
tu by se nemělo litovati šádných nákladů.

To jest opravdu významné, že český
pastor sám nazval české evangelictvo zříce
ninou, která není pro nikoho svůdnou; a eklí
žení této zříceniny tedy očekává hlasatel
evangeliaodhojnépeněžnípodporya odfašácké

výbavy. Pak budou evangelíci „sebevědomí“,
o by říkal av. Petr takovému způsobu „šíření

evangelia“? Zakapoval duše a podporoval
jejich sebevědomí penězi? A jak ležórně mlaví
„vlastenecký“ pastor o zabrání Čech NěmeckemI

To už by mosili býti evangelíci velice
pošetilí, aby tomuto listu nerozatněli; a mu
silo by to dopadati bídně s charakterem če
ského evangelictva vůbec, kdyby obecně s do
pisem tím souhlasili. Proto se nijak nedivíme,
že jednotlivci z evangelického tábora, kteří
neztratili rozum a smysl pro Čest, přece jen

roti Daškovi tu « tam v novinách 8e ozvali.
činili tak ovšem anonymně, bez podpisu,

poněvadž dobře znají hrůzy klerikáluě evan
gelického štábu, který by je stihl klatbou
neúprosnoa. Nic horšího nad policejní inkvisici
protestantskou ! Jakmile by někdo po katolíkovi
opakoval, že jest komín černý, již nad ním
lomí rukama redakce „Času“, že jest „kleri
kálem“.

„Čas“ odbyl takové rebelanty nuceným
posměchem anebo psal, že to není možné, aby
ta prohlášení pocházela od evangelíků. To by
jim vystavil věra divné vysvědčení, vysvědčení
tak nepěkné, že mu ani sami nevěříme.

Pan Dašek ovšem vyskočil po uveřej
nění vlastního dopisu jako uštknutý a
počal sáhodlouhými články omývati sebe
1 německý Bund. Prý Band není politickým
spolkem všeněmeckým, Bund vlastně „směšno
stem Schěnererovým“ ubírá půdy; důkazy na
to marně hledáme, ae za to víme, jak jásal
Band nad prací Eisenkolba a soudrahův. A jak
že se to vyjádřil omývaný Schindovski před
prohranou bitvou sám? Při tom ovšem
p. Dušek nešetřil tupením katolictva, „vel
mistrů kutny“, jako by katolíci mohli za jeho
nejméně vlastenecké stanovisko. Při tom ovšem
onen dopis ani neodvážil se prohlásiti za
dítko podvržené; za to však se bonosí trochu
nešikovně: „Naše uejpřednější práce ve sbo
rech jest utužováníčeskéhovědomíacitu a pří
snou povinnost pravdy (sic!) ve všech vztazích.“
Jest to viděti z hlubokého mlčení o všech
triumfech české země v době katolického roz
květu století XIV,, z omývání sobeckých mou
řenínů protestantských z doby předbělohorské,
a ztoho, že krutosti protestantských Švědův i
císařského vojska svádějí bez rozmyslu na —
Řím a jen na Řím. A ten dopis Duškův svědčí
o pravém vlastenectví také příliš málo,

Jen prý dolů se vším pokrytetvím! Má
se prý národ směle vymaniti z Říma a navrá
titi se — „domů“. To „doma“ jest ovšem ve
Vitenberku, protože vedoocí štáb evangelíků
svou agitací, svými pokornými komplimenty
před velebiteli příliš málo zreformovaného
Luthera dává na jevo, že Chelčický, Lukáš,
Komenský nejsou ničím proti Latherovi. Tito
lidé mravně bezůhonní musí býti považováni
toliko za ministranty velikého Luthera, ať už
Luther žil jakkoliv a ať už sami protestanté
se za jeho skutky stydí. Naši evangelíci mají
za každým pátým slovem „evangelium“, oni
bojují za „evangelium“, chrání „evangelium“
před Římem, ač je po něm zdědili a za tím
spojují se s takovými pány z rajchu, kteří
přímo i nepřímo zavinili naprostou nevážnost
k Písmu Božímu, uznávají za plnokrevné „ovan
gelíky“ i takové odpůrce církve, kteří smysl
evangelia způsobem nejnásilnějším zpitvořují.
Dle pana Duška však musí náš uárod přece
jen čerpati „evangelickou“ posilu v nábožensky
rozháraném, zbědovaném Německu. Pan Dušek
praví se zřetelem na Čechy: „Národ, který jest

ozadu za svým mocným soupeřem ve vzdě
anosti, v duchovním a mravném (l) životě,

musí padnout. Chleba mu třeba nechají a dají;
nechají jej po svém způsobu a jazyku doro
zumívat, budou mu třeba přáti, tak jako ho
spodář přeje svému tahounu; ale za stůlsi ho
nevezme, neučiní ho nikdy rovnoprávným“.
Vida, jak umí tento pángekati komplimenty
před zářící německou kulturou, která se ovšem
nejlíp jeví v nemilosrdném útisku Poláků a
v železné militarisaci! Takovou dobu naše ve
řejnost nábožně naslouchá každému slova

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

Ročník IX.

kterébokoli pastora, ale přece jest dle vy
znání Duškova pozadu za Německem v du
chovním a mravném ohledu. Ale snad přece
jen náš protestantský tisk náš lid spasí; už je
to vidět podle toho, že v „Hlasech ze Siona“
bylo prohlášeno, že evangeličtí faráři nemají
ani Času ani povinnosti, aby se o sociální
otázku svěřených oveček starali, je to vidět
podle toho, že z pochopitelných příčin sou
stavně zamlčají vyssávací systém našeho ži
dovstva. Stačí jen poukazovati na hospodářeký
rozvoj Německa. A když se některý katolický
kněz o hmotné požadavky dělnictva stará, hází
mu židovako-protestantská aliance klacky před
nohy, podezřívá ho z panovačnosti, politických
iotrik a připomíná mu, že se má starati 0
království Boží, které není z toboto světa. A
když vypátrá některého, který opravdu vý
hradně jen o posmrtné blaho kollátorníků se
stará, zdvojnásobí svůj křik a zle žaluje, že
katolickému kněžstvu pozemskéblaho. lidstva
na srdci aui v nejmenším neleží.

A za to posazení ke stoln velkoněmeckých
protestantů pěkně děkujeme; musili bychom
jisti stejně na trnoži. Právě protestantětí
Němci již od XVL století nás zvali ke stolu
jen k vůli tomu, abychom na jejich posvícení
přinesli tučnou výslužku. Českou kultura ne
obohatili tehdy ničím. Ani 8 tou se na konac
nespokojili a spěchali sem před Bílou horou
obrat lid se vzácným souhlasem našich pro
testantů o poslední groš. Jak jsou němečtí
protestanté vlídní i k evangelickým Slovanům,
jak je vro „evangelium“ milují, to patrno na
př. z toho, jak naříká „Gazeta Warszavska“,
Že se evangeličtí Mazurové v celých massách
rychle poněmčují. Honem tedy, Čecháčkové,
do všeněmecké, losvonromistické pasti! Bratří
Němci si vás posadí za stůl teprve tehdy, až
zradíte svůj jazyk vlastní. A nota bene: Kdo
se postaral o to, že náš národ byl od XV.sto
letí pozadu v kultaře za Německem? Byli to
ti „reformovaní“, kteří statky university ka
tolické pro sebe zabrali a katolické učence
rozprášili. Církev za to nemohla, že maosili
pak Čechové sbírati drobečky padající se stoln
universit cizích.

Ostatně začíná po červencových objevech
konečně vanouti zdravější vítr také v táboře
evangelickém. Hněv zmítá vedoucími žurnály
evangelickými, že již přestávají některé ovečky
přísahat na jejich neomylnost. Soad 8e po
červencové sprše přece jen dočkáme, že aspoň
část evangelíků se vybaví ze svěrací kazajky
dobrodružných a pánovitých vůdců, že se alomí
hrot ©bezmeznému protestantskému tupení
církve katolické; pak bude nábo enské soužití
v Čechách přece jen snesitelnější. U nás o
dobrou vůli není.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 19. srpna.

(Praha zavádí v létě masopust. — Několik slov
o poměrech na Král. Vinohradech).

Všechen kulturní svět kolem zemí českých
užívá měsíců července a srpna dvojím způsobem.

Jednak s největší dbalostí klidí a ascho
vává na zimu, co pilný rolník za svou práci,
starost a přičinění na svých rolích měl po
žehnáno. Jednak pak obchodník, průmyslník
a živnostník 8 největším úsilím doplňuje své
zásoby a přípravy k nadcházející podzimní
saisoně. Měsíce červenec a srpen znamenají
všade měsíce potu a namahání, jenom v ze
mích českých přichází do mody obyčej, jakoby
se v měsících těch mělo všeobecně jenom le
nošiti.

Zejména naše matička Praha upadla v této
příčině přímo v horečnaté blouznění, že se
v měsících červenci a srpnu nedá jinde a jinak
šíti, než-li někde na pohodlném letním bytě
ve slaďounkém, klepů a flitru plném zabálení.

Pražané nemají sice co kliditi, nemajíce
svých rolí, ale jejich vyrojení se v masách na



Jetní lenošení svádí mnohé z těch, kdo by si
svých hospodářství venku hleděti měli, k dra
hocenným bezúčelným cestováním a zbytečným
výletům do ciziny. Avšak živnostenská, ob
chodní a průmyslová Praha snad avé síly a
hmotné prostředky přepíná pěstováním mody,
dlíti napořád ve měsících červenci a srpnu
s celými rodinami oa venkově.

Profesoři a učitelé, jakož i školní žactvo,
kteří o prázdninách ve měsíce ty připadajících
jsou na venkově případněji laciněji a pohodloěji
živi, než-li v Praze, nemuhou se bráti ve příčině
této za vzor. Ti mají prázdniny. Avšak když
se vystěhuje na venek více nežli polovice
Prahy, která z dobrých dvou třetin na tuto
modu veškeré své úspory obětuje a namnoze
si na ni vypůjčí nebo zálohy vezme, to není
zdravým ani sociálním, ani hospodářským zje
vem. Když pobytu na venkově nebo v lázních
ten či ouen člen rodiny ze zdravotních ohledů
potřebuje, tu nutno takovýto oddech odporu
čovati a achvalovati. Když však se hrne na
letní dvouměsíční zahálku kde kdo, jenom aby
modě vyhověl u mohl říci, že byl také venku
a že není takovým žebrákem, který si toho
popřáti nemohl, tu ovšem sluší na to pohlížeti
vážně z celé řady důvodů.

Sledujeme tento zjev v Praze více než-li
dvacet let a rok od roku pozorujeme jeho čím
dále, tím nápadnější vzrůst. Před patnácti lety
již přičinil k němu své věcné poznámky slo
vutný český lékař universitní profesordr. Josef
Thomayer ve zvláštní brožurce. Avšak vývody
jeho byly povídány hluchým. Horečka „letního
pobytu“ vzmáhá se dále tak, že- ve měsících
červenci a Srpna v zemích českých veškerý
vážný a činorodý život pomalu ustává a mizí,
tak že se zdá, jakoby si jistá část národa če
ského chtěla ve měsíce ty přeložiti masopust.

Všeobecná ochablost ve veškerém vážném
počínání si zachvátila dokonce již i naše vý
tečné politiky, kteří v červenci a srpnu jakoby
z povrchu oblasti zemí koruny české zmizeli.

Přes to,že v Uhrách se odehrává nejváž
nější politické a státoprávní dějství; přes to,
že živelní, české kraje stihnuvší pohromy vy
žadojí nepilnější pozornosti; přes to, že hospo
dářské poměry volají po starostlivém rozluštění:
paši páni politiková neuznávají za potřebné,
aby se sešli k žádoucím úvahám, aby je nastalé
možné události nenalezly nepřipravené.

Docela nic nenadsazojeme, když soudíme,
že naši politikové svěřili své povinnosti k vy
konání sboru „blanických rytířů“, neboť dnes
nemáme následkem zmrtvění našich veřejných
poměrů skutečně žádné jiné opory a naděje
na zastání, než-li v báječném Blániku. Tolik
důležitých, naléhavých palčivých otázek volá
po svém příslušném rozřešení, ale povolaní k
řešení jejich činitelé jsou rozprchlí po celé

PEUILLETON.
G.ramofón.

Píše J. S—a.

Nač bych Vám široce popisoval ten zpívací,
hrací, mluvící a často též chraptící mlýnek? *

Vžoyt jej znáte všickni; | jest to hotový
triumf vědy, o kterém se dřív ani nejučenějším
fysikům, mechanikům a muzikantům nezdálo.
Vděčná budiž paměť té hlavě, která jej zplodila,
ale hanba tomu, kdo jej tak zmodernisoval, že
nezahrá a nezahrá, pokud do jeho útrob necink
nou tři dvouhaléře. Opravdu ani na nejlepší do
mluvu vlastního pána nic nedá, tvrdošíjné mlčí,
pokud obvyklá taxa schází. Ale za to po zapla
cení působí svým uměním pravé divy. Při mluvení
a zpívání ještě trochu šišlá Ale tomu se žádný
rozumny člověk divit nemůže; vždyť ten stroj
jest teprve dítětem, které čeká na další výchovu
a zdokonalení. Které díté mluví hned pěkně a
zřetelně? A že v gramofónu málo jest slyšeti
pianový doprovod, to jest zcela pochuti takovým
posluchačům, jimž souzeno zůstávati v sousedství
aspoň tří činných pian; ostatně piano mělo hoto
vého nepřítele již v nadmuzikantu Rossinim,

Má-li gramofón některé nedostatky, vyniká
za to tento | instrument-všeuměl © schopnostmi
přímo úžasnými. Považte si, co to stojí, pozve-li
někdo operního zpěváka na vsokovský koncertl
Padesátka — to je málo; ne nádraží se musí
platit kočár, koupí se za desítku kytice, čtyři
výboři musí mistra před koncertem stále obslu
hovat, sekat komplimenty, starati se o to, aby
jeho hrdlo bylo materialními prostředky k ideál
ním zvukům uschopněno. Než vytáhne mistr na
podiu vysoké A nebo dokonce C, vytáhne před
tím na posilu aspoň devět plzeňských; tomu se
nesmídivitnikdo,kdojen trochunáturua nutné
požadavky zpěváků a muzikantů zná, Ale platit
se to musí všecko i s útratou spáchsnou na
»přátelském večírku« po koncertě. A k vůli vy
sokému A, k vůli dvěma, třem zpěvním číslům
plahočí se v dešti blátě z dalekého okolí přátelé
umění s poslední zlatkou v kapse, brčí kočáry i
bryčky, šestáky se sypou do rukou fiakristů jako

Evropěa tiše ponechávají drahou vlast a sájmy
národa v pečlivých raknu Božích — —

Nevíme však, jeli tato důvěra odůvod
něnou. Staletími vyzkoušené česká přísloví na
šich zbožných předků praví: „Člověče přičiň
se, Pán Bůh ti pomůžel“ Proto máme za to,
Žese přesmíru a elušnoct u nás „nepřičiňuje“...

Upřímně a rádi přejeme každéma to nej
lepší, avšak když největší většina zdravých
lidí, z nichž nejmnožší po celý rok vlastně
zahálejí a nic nedělají, jdou si na celé dva
měsíce v lété odpočívati, to nemůžeme poklá
dati za zdravý hospodářský a politický zjev.

Když si takového života dopřávají lidé,

jejichž předkové v tolika generacích usilovněpracovalia miliony jim nachovali,to neoprávňaje
většinou z ruky do úst žijící příslošníky na
počátku své novodobé hospodářské a politické
dráhy stojícího národak tomu, aby po 20%,
roku mimo domov jenom k vůli modě zaháleli
a veškerou svou finanční hotovost a úvěr na
to vyčerpávali, při tom ji utrácejíce.

Nechceme nikterak brojiti proti návštěvě
venkova ze strany měšťáků, kteří mají k tomu
důvody a na to peníze, ale píšeme ze stano
viska poměrů pražských, že moda „letních po
bytů“ a letního zahálení rozmohla ve u nás
v rozměry, jež zdravé nejsou a jež se potom
na celku velice přísně mstí.

Jak může každý sledovati a viděti, došli
jsme již v ohledu tom tak daleko, že u nás
veškerý vážný veřejný život a ruch v červenci
a srpnu hyne, ustapuje líbeznostem „maso
postu v létě“.

Proto stat tuto končíme konstatováním,
že sa ve měsících těchto stěbuje Praha na ven
kov, následkem čehož zůstává celé království
— bez hlavy, čemuž zajisté každý dobře roz
umí, kdo si všiml, které pražské osobnosti schá
zely na svých místech, když se o důležité a
vážné záležitosti ve samosprávných sborech
v poslední době jednalo.

Zaznamenávajíce rozmanité pozoruhodné
veřejné zjevy, namohli jsme tento nechati bez
příslušného povšimnutí a očekáváme, že bude
z některé strany co nejdříve zcela vážně podán
návrh, aby byl panující již u nás „masopust
v létě“ prohlášen v Praze za závod tak důle
žitý, že se naň budou nemajetným udíleti
z obecních, zemských a etátních prostředků
subvence a stipendia.

* +
*

Když své doby octla se v popředí denního
pořádku otázka sloučení Prahy s předměstími,
k němuž dříve nebo později nezbytně dojde,
spěchala především obec města Král. Vino
hradů, aby se všemožným komfortem opatřila,
než-li se stane tolikátou a tolikátou čtvrtí
matičky Prahy. Obecní správa vinohradská

na berním úřadě. V jaký ruch uvedou se finan
ční poměry k vůli tomu že se jeden zpěvák dal
viděti a slyšeti v origináleI

A těmto všem nepříjemnostem odpomáhá
krásně gramofón. Za tři krejcvry ti v ném zapěje
nejlepší zpěvák z Prahy a to skoro tak pěkrě,
jako by stál před tebou. Nemusíš si mozolit ruce
tleskotem a hrdlo týrat křikem: „Opakovat, opa
kovat!« Pobídní v hostinci jednoduše kamaráda,
aby takv on tři měďáčky do gramofónu vsunul a
slyšíš zpěv od repetice. 1 větší společnost může
při gramofónu píti celý dlouhý večer plným
douškem ze zdroje nepřebraného umění, dá-li
každý jen aspoň jeden krejcar, Dřív deputace za

mazleným slečinkám, aby při akademii něco za
zpívaly. A cotu bylo drahoty| »Mné už tonejde,
nejsem při blase, odpusťte, pánové.« A teprve
když se dostavili k audienci dva hezcí kudrnatí
studenti se skřipcem, kteří řekli, že se také těší
na teneček se slečnou, roztélo její sebevědomé
srdéčko a k vůli tomu tanci nějakou soběť« pod
stoupila. Ale teď, kdy gramofón zastane všecko,
není již potřebí příliš pokořujících komplimentů.
A máš li gramofón sám, můžeš poručiti hlesu uta
jenému kdykoli, sť už při svítu luny nebo za
ranních červánků, aby se jásavě rozezvučel — a
hlas se ti nebude vymlouvati ani na špatnou
disposici, ani na nevhodnou dobu, sni na chra
pot a tréma se ho nechytí ani v nejmenším.
Jest ti k službám, pokud síly zvukového kotouče
stačí.

Co zlatek musí hostinský provětrat, pozve-li
si dvacet muzikantů k uspořádání koncertu! A
při tom někdy musí víc šenkovat zadarmo neko
nečné vysýchajícím ústům brunátných umělců než
dostavivším se hostům, Ale gramofón mu zastane
kapelu sám a sám a při tom má tu výtečnou
vlastnost, že miluje sucho.

Pro ty méné ideální lidi, kteří jsou proti
všelikému vyrušování při pití, jest velikou výho
dou, že gramofónový koncert se pořádá skoro
vždy při stolech.

Jednu chybu tento nový muzikantský závod
má; hudba v originále ztrácí na ceně a s of sou
běžně i vážnost a zisk průměrných muzikantův i
zpěvákův. Pomalu jim sbude po vší práci jako

chovala totiž obavy, že by se k nové dceři
chovala matička potom třebas jako miacecha.
Jádro důvoda v těchto obavách spočívá ne
pochybně, ač zkušenosti učí, že matičky Praha
svým novým čtvrtím. Vyšehradu, Holešovicům
a Libni věnoje daleko větší pozornost a péči,
než-li sama sobě. Zejmena Holešovice staly se
za dvacet let za prašské peníze z bezmocné
vesnice moderním městem, dcerou, kterou do
konce starožitná máf na slovo poslouchá — —

Proto máme za to, že při čilosti a inte
ligenci obyvatelstva a majitelů realit na Král.
Vinohradech městu tomuto nehrozí při spojení
jeho s Prahou to nejmenší nebezpečenství.
Naopak! Vlivy vinohradské se nepochybně při
správě velké Prahy jednou velice záslužně,
vážně a věcně uplatní. My nijak nenadsazujeme
a nemáme k tomu docela žádných příčin, ale
to musíme přiznati, že poměrné samosprávné
zastoupéní obce Král. Vinohradů ve všech
smérech vysoce vyniká nad úroveň, v níž se
zu dnešní doby uachází zastoupení král. hl.
města Prahy. Celá řada mužů z městské rady
vinobradské byla by nepochybnou ozdobou
městské rady král. hl. města Prahy! Kral.
Vinohrady v posledním čtvrtstoletí ukázaly,
jak se může jíti ku předa, kdežto Praha pořád
se snaží ukazovati, jak je možno zůstati —
pozadu.

Z toho důvodu jistá řada podniků, jež
obec vinobradská ze strachu před tímto „po
zadu“ do zásoby pro případ svého připojení
ku Praze z obecních prostředků provedla, zdá
so býti předčasnou.

Zakoupení drahých zahrad, jež proti vůli
obce vinohradské nikdo zastavěti nemobl, bude
dost brzy Vinobrady citelně tížiti, neboť aprá
vení u vydržování jejich jako moderní veřejné
sady bade vyžvdovati ještě jedenkráte tako
vého nákladu, jako amortisace kupní jejich
ceny již stojí. Uznáváme a ceníme dobrý ú
mysl, jenž při tom byl vůdcem, avšak za ny
nějších poměrů máme obec vinohradskou za
chudou, aby takovéto drabé podniky mohla
podstupovati. Počítáme-li, že sady ty budou
obec státi ročně 100000 K nákladu, tu prů
řezem připadne z toho každému ze 1200 vino
hradských domů zaplatiti ročně částku, jež
bude pro majitele domů i nájemníky velice
citelnou ve směrech všech, zejmena v době
konkurence stavební, která na jiných stranách
přes noc celé nové ulice vykoozlaje — —
Sady ty měly se zakupovati již na účet velké
Prshy, jíž bndon především sloužiti.

Tato zkušenost a potom zkošenust s vy
budováním nové tržnice na Vinohradech, která
stojí od trhovců i kupců opuštená, zarazily
v poslední době horlivou vinohradskou pod
nikavost — —

Vinobrady v posledních letech veřejnosti
věnovaly nádherný obecní dům, řadu školních
=>->—>————m——EĚěĚEĚE—>———
upomínku na zlaté časy jen ten brunátný nos
v prostřed smutných tváří. Tenčí struny musí se
prodati na balení, tlustší na kolovraty a přeslice,
drátěnné se dají za pakatel na správu brncův s
síťových plotů; do piana strun zbaveného se uloží
vyžehlené prádlo, z trumpet se nadělají plecháče,
z klapek knoflíky k uniformě, z citer a tamburic
parádní škatule, z xylofonů stavební kostky pro
děti, do bas uschová se sušené ovoce, atd.

Kdož by tské o muziku průměrných hudců
stál, jestliže nám přednese gramofón hudební
produkce virtuosů prvého řádu? Prořídlé čety
muzikantů naleznou poslední vlídný“ útulek leda
ještě v zapadlých vesnicích, kde jest v oblibé
muzika řízná, hřmotná, s praskavým belikonem a
tureckým bubnem, na jakou bude dloubo ještě
nejlepší gramofón slabý.

Leč i ti virtuosové budou na tom bídně.
Čo s nimi, až zahrají dostatečný počet kousků
do gramofónu? Leda je dát do špiritusu na věčnou
památku, Budou chudáci sbánět jen od továrny
k.továrně práci pro gramofón. Již nyní tací mistři
jen neradi a to za veliký plat něco do gramofónu
zapějí a zahrají. poněvadž vědí, že by při větší
ochotě neblahou budoucnost jen dřív zbytečné
přivolali,

Ano, ano; rychle se blíží čas, kdy za málo
peněz bude hodně muziky a kdy i černoši afričtí
budou tančiti za úplňku úřední tanec po otcích
zděděný při zvucích gramofónu. Vždyť se ten
stroj stále zdokonaluje a stéle jest lacinější,

Můžeme očekávati, že bude vykonávati gra
mofó: při nynější vynalézavosti divy ještě větší.
Nebude potřebí, aby novinář trhal řečníkovi na
psanou veřejnou přednášku již před schůzí z ruky,
anebo aby dostával při přednášce křeče do ruky
z horečného stenografování. Chytne celou řeč do
zdokonaleného gramofónu 4 pošle desku jedno
duše »expresse do Prahy. Tam si ji sazeč zařídí
na volné tempo a vysází vše bez zbytečného
rukopisu. Rozumí se, že na socialistické schůze se
musí bráti gramofón masivnější, tužší, aby příval
mohutných slov vydržel. — Ostatně až si pořídí gra
mofón i tací lidé, kteří se dosud spokojiti musí
jen s harmonikou, bude se tištěných novin roze
sílati málo; místo nich rozešiou se jen gramo
fónové kotouče s denními událostmi i úvodníky

,



budov, mezi nimi gymnasiam a reálku, posta
vily si krásný chrám, nemocnici, opatřily si
vlastní vodárnu, ale nyní jakoby Jim ruce
najednou v dalším podnikání klesly — —

Je to přirozené a proto máme, uvažujíce
o tom, co za posledních 20 let vykonaly, za
docela pochopitelné, že ee přestalo najednou
mloviti o zamyšleném zbudování městského
divadla na Král. Vinohradech a že zde pro
spěchům veřejnosti sloužící rach hledí ei po
někad oddechnouti a poplatníkům na nějaký
čas popřáti ulehčení. Kdyby byl obecní roz
počet novým milionem výloh obtížen, stouply
by na Vinohradech činže tak, že jejich pokro
kovosti doposud s jásotem tleskající nájemníci
s nadáváním by se odtud stěhovali jinam — —

Vyburcovaná divadelní otázka na Král.
Vinohradech dala by se vyříditi nanejvýš pří
znivě a ke všeobecnému uspokojení a užitku
celé „velké Prahy.“ V obecním domě nachází
se totiž dosti rozsáhlý eál s prostorným je
vištěm. Kdyby se ustavila divadelní společnost,
sestávající z obratných, divadelní sjev imajících
herců, kteří by zde od října do května denně
provozovali pěkné, lehčí veselohry, máme za
to, že by se toto vinohradské divadlo stalo
dostaveníčkem celé Prahy. Každý, kdo by
hledal pobavení, rád by sem spěchal, když by
věděl, že zde jistě utěšený večer etráví. Obecní
dům se svým divadlem má tu výhodu, že
jedna část rodiny mohla by se baviti v divadle
a druhá nalezla by příjemný pobyt v restau
račních místnostech, jež by se tímto způsobem
mohly státi dostaveníčkem celé Prahy a cílem
návštěv venkovanů. Tramwaye rozjíždějí se
odtud na všechny strany, tak že dnes k usku
tečnění divadelní otázky na Vinohradech ne
schází než li šikovný podnikatel, jehož by obec
mohla případně pro první rok trochu učkterým
způsobem podepříti — —

Za to pak, že obec Vinohrady tolik již
pro veřejné dobro vykonala, mohla by býti
trochu odměněna tím, že by zde stát postavil
nebo postaviti dal potřebnou a účelnou pn
štovní budovu, po níž se všeobecněvolá a pak
že by zdejší školství povznesl tím, že by zde
ustauovil okresním školním dozorcem muže,
který by se honosil alespoň přibližně takovou
vzácnou odbornou a společenskou kvalifikací,
jakou se honosil znamenitý předchůdce ny
nějšího zdejšího stařičkého pana okresního
školního dozorce, jimž býval nynější zemský
inspektor p. Prokop Procházka. Žactvo zdej
ších škol, jež většinou postupuje do škol střed
ních, nutně potřebuje na dozor svého učitelstva
mladého, pokrokového muže, jemuž střední
škola není neznámým pomyslem. Tolik měli
jsme dnes za vhodné o Vinohradech svému
Štenářstvu pověděti.

adressát je narazí na svůj stroj a místo čtení
novin pohodlně s dýmkou v ústech vše si vy
slechne. Budou takto vycházeti i románya básně,
což bude nesmírnou vyhodou pro slabozraké a
pro ty dámy, které i při kávě přes vše nepohodlí
musí a musí číst. Knihovny pak budou vyhlížeti
jako veliký sklad černých oplatek.

I místo psaníčka obdrží milenec často desku
s něžným, vřelým hláskem své nejdražší, To mu
bude rozhodně po chuti, až místo čtení mrtvých
písmen desetkrát denně bude reprodukovati její
rozechvěné vzdechy; líc jeho ovlaží při tom horké
slzy pohnutí. Ale běda, jestliže si později udělá
z celé té lásky dobrý den, jestliže pak ve společ
nosti ostrých hochů nechá znovu pro posměch
zaníceně vzdychati opušténou | Pak bude taková
dívka třikrát nešťastná.

Až bude chtít někdo svému bližnímu notně
vyčinit, bude to účinnější, pošle-li mu svůj hlas
místo psaní. Myslivcům a kaprálům to ovšem
bude zekázáno, poněvadž by to gramofón při
reprodukci nevydržel.

Na pěti současných schůzích bude řečniti
najednou jeden vybraný řečník; pošle místo sebe
svůj hlas do spolkových gramofónů. Gramofón
bude uspávat děti tklivými ukolébavkami, tak že
při kolébce hodinovým strojem kývané nebude
ani potřebí chůvy.

Chraplavá brdla vyvolávačů menažerních si
odpočinou; gramofón zahrá písničku a hned bude
vyvolávati sám. V čekárnách nádražních umouněný
služební duch jen stiskne knotlík a hned každý
uslyší, který vlak přijel a kterým směrem odfuní.
Pohledky se budou zasílati zároveň s gramofóno
vým krátkým pozdravem. Dočkáme se všeho ještě
sami, bude-li se zachycovačzvuku stejným tempem
dále zdokonalovati. Ano ještě více; nebude ani
potřebí, aby operní společnosti po venkově jezdily.
V Praze se sehraje zručně krásná opera; všecky
pohyby, každé otevření úst zachytí zdokonalený
kinematografa všecku hudbu ze zpěvem pojme veliký
gramofón, Obojí se přenese do venkovského sálu
k reprodukci. Užaslý návštěvník uzří znovu všecky
herce v umělecké práci a každý jejich pobyb bude
provázet: současně případná hudba a zpěv, vše
bude mluvit a jednat »jako živé«. A protož, vzá
cný stroji prospívej všestranné — ale nikomu
neškod]

Obrana.
Silácká výroba kachem. Neníkachna

jako kachna; jaké kachny dovede vyráběti
protestantský tisk, takové nesvede ani radaktor
„Červánkův“. Papežové již po dlouhá staletí
si sami dávají titul: „služebník elubů Božích“,
ale přes to dle objevu „Husa“ prý k papeži
Inocencovi X. mlavili: „Modlíme se k tobě,
poroučíme všecko, co máme, tvé otcovské a
více než božské (!) prozřetelnosti.“ Zprávu ta
má „Hus“ ovšem ze stejně pravdomluvného
protestantského spisu : „Der wabre Protestant“.

A k této kachně svoraě se druží ještě líp
vykrmená kachna „Hlasů ze Siona“. Prý sám
Gerson v jednom (mhm') ze svých spisů napsal:
„Papež jest Bůh, jemaž dána jest všeliká moc
ua nebi i va zemi“ — A to prý napsal
v „jednom“ díle Gerson, ten Gerson, který na
sjezdu Kostnickém neústapné otcům dokazoval,
že církení sbor jest povýšen nad pravomoc
papeže; to prý řekl Gerson, který přece rázně
poukazoval na všecky zlořády, zahnízdivší se
na stolci papežském; to řekl horlivý refor
mátor Gerson, který byl svědkem největšího
mravního ponížení papežské stolice. To se tedy
musil poplést nejmíň jako Luther, který každou
chvíli učil jinak dle toho, v jaké byl náladě.
Takové kachny ovšem dovede ztráviti pouze
žaludek „nvědomělého“ protestanta.

Když nemohl sehnati protestantský tisk
žádnou zvláštní pomluva na nově zvoleného
papeže, aspoň ho vítá na trůn těmito zdvoři
lostmi. Pánové 8e aspoň sami přiznávají, že
to píší jako doprovod k nastolení Pia X. Něco
lepšího buď nevěděli, nebo napsati aechtěli.
Ina, touha po ryzí pravdě jest u protestantů
vzorná.

Politický přehled,
Stojíme před vážným rozhodnutím, Stařičký

mocnář náš, přerušiv obvyklé své prázdniny, trá
vené v zátiší išlském, mešká už ode středy v Pešti,
kde přijímá politické osobnosti, aby vyslechl od
nich mínění o situaci. Ve Vídni děly se před tím
porady v příčině rozřešení ministerské krise
v Uhrách. Maďaři jakoby byli jisti svým vítéz
stvím. Některé časopisy oznamují, že požadavkům
maďarským po většině bude vyhovéno. Naproti
tomu »Reichswehr« prohlašuje, že jak vláda ra
kouská, tak i soráva vojenská co nejrozhodněji se
staví proti požadavkům Maďarů. Rakouská vláda
může a musí státi jen na tom stanovisku, že bez
svolení říšské rady jest vyloučeno vyhovění uber
ským požadavkům. A jak by ne. Tu stojí také
ještě Čechové, jimž v národnostních a politických
otázkách přísluší rovněž důrazné slovo.

Dle »Montagsrevuce musíme si v Rakousku
připraviti studenou sprchu, jíž Maďaři ve svém
horečném zápase za účelem vystřízlivění nutně
potřebují. Chtějí-li míti Uhři samostatnou armádu,
pak musí nésti celý náklad na ni a my ušetříme
30 milionů, jimiž jsme přispívali na jejich vojsko,
K tomu ještě čtyři pětiny hranic říšských jsou
rakouské a pětina uherská vede v území, jež jsou pro
Zalitavsko bezvýznamná. Důsledným plněním zásad
Košutovských se strany naší i v ohledu hospo
dářském ocitnou se Maďaři v úzkých. Zbraní proti
nim tedy dosti.

Správa vojenská rozhodla, aby branci z krajin
živelní pohromou postižených nebyli letos povo
lání ku cvičení. Branci při hospodářství nemají se
vůbec v čas polních prací ku cvičení povolávati.
Záložníci 11. služebního roku budou povoláni
jen tehdy, nutno-li tak na doplnéní oddílů, ve 12.
pak roce aby povolání odpadlo úplné.

V Macedonii povstání šíří se stále. Povstalci
užívají dynamitu, ničíce jím železniční tratě, pálí
turecké vesnice, oplácejíce Turkům stejnou měrou.
Vláda bulharská zaslala zástupcům | mocností
v Sofii pamětní spis, obsahující zdrcující obžalobu
turecké správy v Makedonii. Turecká vláda svými
opatřeními revoluční hnutí vlastně podněcuje.
Sám minister. předseda bulharský Petrov prohlásil,
že Bulharsko nemůže lhostejně přihlížeti k vy
hlazování bulharského lidu v Makedonii. Stran
tobo povoláno jest v Bulbarsku ro záložních tříd
ku cvičení. Také v Srbsku rozjitřují se Srbové
proti Turkům. :

V Charvatsku došlo zase minulý týden ve
dvou obcích ke krveprolití mezi sedláky, četni
ctvem a vojskem, když za příčinou narozenin
císařových vyvěšen prapor v barvách maďarských.
Na straně sedláků jest několik mrtvých a těžce
raněných.

Od povstání Lutorova kli bratří (čeští)
časem něklevése svýchnadanějších jinochů odesílati
na studiado Vitemberka. .. Ještěvícepovstáním
Augusty byl sřelel Čechů ma Němce obrácen. Ten
sajisté konal cesty do Vitemberka, do Slesska, do
pisoval si s Lutrem, Bagsou, Kalvinem a jinými
německýmiroformátory. Že tím Jednota (bratrská)
sama wírpěla, později dobře usnáno jest. Neb učení

Luterovo jako bleskembratří, ji od něhoros
dflné, oznámilota, še soběstarších domácíchučitelův

málo vášili, a jmenovité spisy B. Lukáše v opo
oršení přišly.

Dr. Ant. Gindely, v Musejníku
s r. 1956, sir. 21.

Zprávy místní a z kraje.
Církevní kronika. J. M. odp. biskup

sloužil pontifikální mši sv. v neděli dne 16.
t. m. na poděkování Pánu Bohu za šťastnou
volbu nového sv. Otce a v úterý dne 18. t. m.
v den narozenin císařských na vyprošení po
Xehnání Božího pro stařičkého mocnáře našeho
císaře a krále Františka Josefa I. Obou boho
služebných úkonů súčastnili se členové kathe
dralní kapitoly a místní duchovenstvo, před
nostové a zástupcové vojenské posádky, stát
ních, zeměpanských, samosprávnýcha školních
úřadů. Na počest císařských narozenin pořádal
ndp. biskap representační hostinu ve své re
sidenci pro zvané hosty.

Zavítání Jeho Biskupské Milosti
de Chrasti. Dne 9. t. m. navštívil ndp. biskup
dr. Doubrava letní sídlo Chrast. Již na cestě, kteron
velepastýř nastoupil v kočáře, připraveny mu okázalé
ovace. Při příjezdu do Rosic provázelo velekněze
četné banderinm. V Rosicích v čele velikého zástupu
vítali velekněze za obecní výbor starostu p. Dočkal,
za přítomný sbor ačiteleký říd. učitel p. Bendák, za
sbory hasičské z Rosic a Synčan pp. Kazda a
Slavík, za živnostenský apolek předseda p. Pospíšil.
Velepastýř děkoval slovy pohnatými za okázalé
důkszy oddanosti a přijal kytici od malých družic.
S každým přátelsky, bratreky | rozmlouval, takže
vřelá láska v srdci osadníků k biskupovi tím více
se | rozhojnila. ©Pak byl doprovázen | oslavenec
četným průvodem na hranice chrasteckých pozemkův.
Když se v Chrasti dověděli, že J. B. M. pojede přes
Rosice, vyšly mu vstříc k Hrochově Týnici přečetné
deputace a to: za město Chrast p. náměstek MUDr.
Schměger, pp. J. Kopečný, A. Ševčík, J. Kurz a S.
Jeryc; za obchodní gremium pp Sobotka a Beneš, za
obecní zastupitelstvo pp. Šťovíček, Dvořák, MUDr.
Bureš, Kopečný, Mencl; za měšťanskou a obecní školu
p. ředitel Kaisvinkler, za živnostenské společenstvo pp.
Konvalinka a J. Kopečný; p. poštovní administrátor
Malát, p. přednosta stanice Balzer atd. Uvítání bylo
srdečné dojímavé. Následovala jízda do Chrasti.
Město Cbrast před příjezdem odělo ee v roucho
slavnostní. Všude panovala povznešená nálada. Při
vchodu do náměstí postavena krásná slavobrána. Ko
lem 5. hodiny odp. veliké davy obecenstva z města i
okolí tísnily se na náměstí i v pobočních ulicích. Na
silnici vedoucí k Rosicům postavily se spolky: ženský
zpěvácký spolek „Ludmila“, sbory hasičské z města i
okolí, spolek vojenských vysloužilců, spolky živno
stenské, školní mládež z Chrasti a Zaječic pod dozo
rem pánů učitelů a školských sester měšťenské
dívčí školy v Chrasti. Za hlaholau zvonů přicválali
četní banderisté s praporem a trubačem v čele od
Přestavlik, jakož i kočáry s | deputacemi. | U
slavnostní brány velepastýř i ostatní pánové se
stoapili s kočáru. Náměstek starosty pan MUDr.
Schmůger oslovil znovu ndp. biskupa těmito alovy:
Vaše Biskapská Milosti! Nejdůstojnější Pane! Město
Cbrast, jež se staroslavným Hradcem Králové dělí se
o čest, býti sídlem nejdůstojnějších arcipastýřů našich,
dočkalo se té radostné chvíle, kdy poprvé hostí Vaši
Milost Biskupskou ve zdech svých. Hledíce opravdovou
velikou radost avon osvědčiti i prokázati, nepořádali
jsme po dávné obvyklosti a vedle ekrovných sil svých
tuto oslavu a prosíme Vaši Bisk. Milost, by ráčila
býti ujištěna, že čeho nedostává ae oslavě té na ú
pravě i nádhernosti, nahražuje obyvatelstvo zdejší ve
převalné většině své vřelostí smýšlení i cítění nábo
Ženského, jakož i upřímnou oddaností ku vznešenéma
prvnímu spolaobčanu svému. Opětuje na kone: přání
naše, kterým ozdobeno čelo této brány, by totiž pří
chod Milosti Biskupské k nám byl na všem požehnaný
i naskrze šťastný, pozdravuji Vaši Milost Biskapskou
jménem rady městské i veškerého občanstva v povinné
úctě a s celou upřímností po ataročesku: „Nechť žije
J. M. B. dloubo, dlouho mezi námi !“ (Nechť žije! Nechť
žije') Vznešený bost byl velice pobnut vřelým pozdravem,
odmíti jemně mínění, že by tak velikolepé uvítání
bylo skrovným, děkoval za překvapující důkazy upří
mné lásky, prohlásil, že se bude cítiti šťastným n
prostřed měšťanstva upřímně křesťanského; vzájemná
láska přátelský poměr zajisté ještě více utvrdí. — Mezi
korporacemi se představilai zdejší israelská obec.
Dceruška obchodníka p. J. Kurze zvonivým hláskem
přednesla ©uvítání a odevzdala ekvostnou kytici.
S každým vítajícím vyměňoval velepastýř přátelská
slova, vyslovuje zvláštní potěšení | nad tím, že i
zástapcové Sokola do svazku vítajících se druží. Pak
dloubým dvojřadím spolků a školní mládeže ubíral
se nejdp. biskup do děkanského chrámu Páně; a
vchodu jej uvítalo četné dachovenetvo. Byli to zvláště

vldpp.: J. Kobr, děkan chrastecký, Alois Kopecký,bisk. vikář z Nových Hradů, Štěpán Dvořák, vik.
sekretář a děkan ve Skutči, Jan Blažek, děkan na
odpočinku v Chrasti, Alois Konvalinka, vik sokretář
a farář v Hroch. Týnici, Otakar Richter, děkan v Pusté
Kamenici, atd. Při vstupu do děkanského kostela
zavznělo e kůru slavnostní: Ecce sacerdos magnus —
Ejhle kněz veliký. Po krátké modlitbě vřele děkoval
velepastýř znova za krásné uvítání; vděčně pozna

menával, že nebyl přijet jako cizinec, ale vítánjako otec přicházející © mezi své děti; biskup
nechce sklamati velikou důvěru jejich a prosí Boha,
aby žehnal jeho krokům, všem duchovním správcům
i drahým diecesánům, aby rozsóvali jen lásku a dobro
k blabu církve a vlasti. Shromáždění po té dojemné

romluvě vesměs olzeli. Velepastýř udělil ehnání
ejev. Svátostí a spěchal dvojřadím apolků do resi

dence, kdež přijel poklonu veškerého svého hospodář
ského úřednictva a lesnictva. Večeruspořádáno v městě



ouvětlení přímo oslňující. Všecka okna a okénka bledící
do náměstí a ulic zářila v záplavé uvětelné. Kolem
residence v obrovském zistupu postavili se do půl
krobu místní sbor hasičský a vojenští vysloužilci,
držíce v rukou rozžaté lampiony pestrých barev. Ve
středu zaujal místo epolek „Ludmila“ a zapěl za
obratnéhořízení p. Boh. Kaiaviuklera, ředitele měšťanské
školy, dra krásné sbory. Po první písni děkoval velo
pastýř s okna, po druhé sestoupil k =hromášděným
a znovu děkoval. Pak provázel pochodňový průvod
nejdp. bisknpa všemi městskými nlicemi. Hřímavé
„Sláva“ a „Žirio“ hlaholilo vstříc velepastýři se všech
stran, pokud se průvod před residencí neukončil.
Oslavenec získa! si rázem svým srdečným, demokra
tickým jednáním srdce všech. Jeho oslava v Cbrasti
převýšila všecko očekávání, poněvadž již dříve před
cházela jej pověst nejlepší.

Návštěva nejdp. biskupa v Hořicích.
Náš velepastýř na zvláštní pozvání navštívil dne 19.
t. m. výstavu Hořickou. Po příjezdu do města d--atavil
se kole.i 10, hod. dop. na děkanství. U vchoda byl
uctivě přivítán vyadp. děkanem a pap. protonotářem
Mogrem Haklem; mezi jinými četnými duchovními byl

ři vítání přítomen i vdp». vikář Sehnal. Vo vnitř dě
Řanské budovy složila volepastýři svůj hold městská
rada ústy p. Dra Tomay, purkmistra; vítali zde též:
slavnostní výbor výstavy, patronátní úřednictvo, pp.
učitelé a professoři, z nichž jmenujeme p. Weinzettla,
profesora c. k. odborné školy sochařské. Na krátký
okamžik vstoupil ještě nejdp. biskup do koelela po
klonit se Nejsvětějšímu, pak se odebral jiz na výsta
viště, kde se mu dostalo nového srdečného uvítání.
Při prohlídce velkolepé výstavy se vzácnou ochotou
provázeli a informovali velepaatýře pánové z výboro,
vystavující umělci, jako pp. Rudi, Černil, Weinzettel
a jiní, O 1. hodině uspořádána na děkanství přátelská
hostina pro pozvané hosti. O půl třetí hodině pro
hlédl si nejdp. biskop městskou radnici a nemocnici,
načež navštívil ještě výstavu podruhé. Ta zaměřil
přímo do pavilonu města Hradce Králové, kdež byl
městským radním a předaedou vystavovatelů p. K.
Halounkem a místopředsedou p. Jindř. Jelínkem nví
tán a provázen. Pan biskup měl zájem o vystavené
předměty, zejména Hradce Králové, které velice po
zorně prohiížel a Jal si vysvětlovati, tak že neminul
ani jediného vystavovatele, což slouží mu jen ku oti.
Upokojen odcházel z výstavního pavilonu hradeckého,
kterýžto ne každému, co se stavby samé i vnitřní
instalace týká, velice zamlouvá. Naše živnostnictvo
může býti hrdo na výstavené svó předměty, na vzorné
uspořádání těchže a na vkusný pavilon, v němž jest
jeho práce a umění sneseno! Hlavní zásluha náleší
v první řadě jednateli výstavního komitétu králové
hradeckého p. Uehmovi, nčiteli odborné školy zámečni
cké a dalším pánům Halounkovi, Jelínkovi, Melcrovi,
kteří a toutéž pílí ve prospěch postavení tak vkusného
a nádherně upraveného pavilonu pracovali. J. B. M.
opouštěje výstavu, srdečně se rozloučil s výstavním
výborem.

Zlaté jubileum slavilina svátek Nanebe
vzetí Panny Mario v Hradci Králové 8 duchovní hod
nostáři: Mgr. Fr. Hampl, Mgr. Ant. Suchánek a bisk.
notář Fr. Rašín.Dojemné obřady jubilejní vykonal
sám ndp. biskup Dr. Doubrava, osloviv jabilanty vřele
procítěnou a zajímavou řečí. Po ukončených obřadech
vystoupil na kazatelna proslulý duchovní řečník dp.
P. Jemelka a v působivé řeči vyetihl význam kněž
ského úřadu vůbec, oceniv zběžnými rysy záslužné
působení každého jubilara zvláště. Po kázaní obětoval
ndp. biskup. mši av., jíž obcovali zástupcové kruhů
duchovenských, úřednických a občanských vedle
značného počtuzbožného lidu. Krásná tato slavnost
ukončena bylapřátelským obědem, při němž přípitky
pronesené tlamočily všeobecně projevované přání, aby
Pp. jubilanti dočkali se jabiles démantového.

Jubilejní dar. Vsdp.Ant. Suchánkovi,pre
láta a rektoru kněžského semináře, darovali společně
kněží, kteří po dvacet minulých let postupně byli
alumny zdejšího semináře, na důkaz vřelé lásky a
vděčnosti k padesátému jubileu skvostný kalich. Tím
to důkazem upřímné oddanosti potěšil ee jubilant
velice.

Majitelé domů, kteří snad tiskopis při
znání výnosu nájemného posud neobdrželi a jež po
vinni jsou podati, vyzývají se proto, by se o tiskopis
v osmi dnech u c. k. okres, hejtmanství neb u
mistrovského úřadu přihlásili, ježto opomenutí při
znání nikdo nemůže omluviti tím, že poučení neobdr
žel. Proti majitelům domů, kteří v ustanovené lhůtě
přiznání nepodali, zakročí se přesně dle ustanovení $
11. patentu o dani domovní ze dne 23. února 1820..

Ústřední spolek pro udržování vá
lečných pomníků z r. 1966 v Čechách,
se sídlem v Hradci Králové vydal následující provo
lání: S potěšením pozorovati lze v poslední době, jak
mnohdy nákladné pomníky zřizují se na počest sa
císaře a vlast padlých vojínů, což dokladem jest toho,
že zájem pro chrabré bojovníky u obecenstva nejen še

se neztrácí,B případyuctění památky zesnulýchspíše se množí. Než co reků ještě máme, již s toutéš
obětavostí pro vzácný tento účel životy nasadili, na
které však zapomenuto! Nezáleží na velkoleposti pa
mátníků pokaždé, stačí i jednoduchá levná pamětní
deska, která by v obči, na kostele, školní budově, na
hřbitově a p. se umístila, by vzpomínka na rekovné
příslašníky se udržovala a byla příštím pokolením
následování hodným vzorem. Jak povznášejícím byl
by účinek takovýchto památníků pro členy obce a
zvláště na dorůstající mládež při čtení známých jmen
a zjištění míste, kde který rek svou duši vydechl!
Nebylo by to pouze povinností zbožnosti, nýbrž vý
razem vděčnosti, kdyš by se s kazatelny a kathedry
činy padlých příslušníků obce přiměřeným spůsobem

velebily a jejich broby, pomníky neb pamětní deskyalespoň jednou se rok byly ozdobovány. Hodláme
provoláním tímto nadavedenou vlasteneckou myšlénku
co nejvíce rozšířiti a povsbuditi duchovní i školní

úřady, aby vzácný účel uctiti památku za císaře a
vlast slavně padlých, slovy i poemně podporovaly.Ústřední spolek pro udršování válečných pomníků
z roku 1866 v Čechách byl by velmi povděčen za to,

kdyby se podařilo zmíněnému pokynu na zřízení pa
mětních desk pro padlé eyny v domovské obci všeo
becného oblasu zjednati a jest ochotným pak činné

projev Piet? a šlechetného vlastenectví vědy co nejvícepodporovati.
Schůze okresního zastupitelstva

konala se dne 13. srpna v Hradci Králové v zasedací
wíni okresního domu. Rozhodnuto o nabídkách poda
ných na přístavba okresního domu. Přijata nejmenší
nabídka p. utavitela Schmida (86.000 K 31 h). Tech

niekýn dozorcem při stavbě ustanoven měst. stavitelp. Melzera do stavební dozorčí komise zvoleni pp.
Srdínko,dr. Ullrich, Russ, dr. Frýdek, Collino, Vachek a
Černý Se stavbou už započato. Zápůjčka 140.000 K
na přístavbu jmenovanou opstří se prostřednictvím
Zemské banky království Čes. — Vyhověno žádostem
obce Hradce Králové za povolení zálohorého úvěru
do 40.000 K u spořitelny kralohradecké a za povo
lení výpůjčky 32.000 K na rekonstrakci plynárny;
obce Pouchova zs povolení zápůjčky 8000 Kna stavbu
silnice z Pouchova do Věkoš a obcím Slatině a
Skalici povoleno odprodati část obecních pozemků.

— A Přípřeš k požáru bude se platiti v místě vadne 3 K,v noci 6 K, za každý další ujetý km vo
dne 1 K, v noci 1:50 K — Okresní výbor eplnomoc
něn schvalovati prodej obecních pozemků hradeckých.
— Okres. tajemníku přifčena kvinkvenálka. — Obci
Buska dáno svolení ohledně stavby školy a obci
Pražskému Předměstí stran výpůjčky do 20.000 K
na stavbu obecního domu. — Živelní pohromou po
stiženým věnováno 2000 K. Dle usnesení bude vláda
požádána, aby kromě 600.000 K, které věnovala ona
asi na podzimní osivo, poskytla rolnictvu ještě větší

o noene osivo jarní, a pak teprv dala ještě slašnounáhradu.

Buské kronšky v Hradci Králové
Bas pan M.J. Poljakov hodlá také letos učiti v Hradci
Králové ruskéma jazyku (od počátků), přihlásí-li se
potřebný počet účastníků, kteří se zaváží, že setrvají

po celý běh, jenž trvati bude (od fíjna) asi 6měsíců.onorář mírný (ssi 6 korun měsíčně), mimo nepatrný
příspěvek na osvětlení a čištění místnosti (asi 1 ko
runu za celý běh). Vyučováno bude v hodinách ve
černích dvakráte týdně. Mimo to sbírá se kroužek
pokročilých, do něhož členové loňského kroužku zvláště
budou pozváni.Přihlášky do obou kroužků dějtež se
u p. JUĎra. Karla Procházky, advokáta v Hradci Krá
lové, jenž, jakmile počet účastníků obou kroužků bude
stanoven, všechny podmínky členství i dobu vyučo
vání oznámí novinami,

Stavěli zedmíei, stavělilošeníkonečněpřece
na škarohlídné, oprýskané zdi zdejšího vojenského ve
litelství, jejíž kostrbatá omítka se rychle zašlechtuje.
Téš po neunavném přičinění vldp. superiora Rejska
stojí v sousedním chráma Panny Marie obrovaké le
šení, tak že vnitřní velenatná oprava tohoto rozsá
hlého kostela čile jde v před. Za to achází lešení
jinde, kde by rozhodně už mělo stát. U nádraží straší
dále jiš tak dlouhou dobu smutná zřícenina skladiště
Záložního úvěrního ústava v úplné opuštěnosti, ač
prý se měla restaurovati již z jara. Ačkoli zedníci
nosí stále příliš těžké boty, přece by snad tak daleko
došli. Jest už nejnutnější potřeba, aby cizí příchozí
nebyli vítání při prvním vstapu na Pražské Předměstí
takovým spastošeným strašidlem. — Přístavba okres
ního domu pokračaje rychle.

Zahradní komcert sa účinkováníúplné
kapely p. Jos. Pilnáčka pořádá se v neděli dne 23.
srpna o 3. hod. odpol. na Slezském Předměstí v ho
stinci p. Jos. Špryňara „u Nádraší“. V sále se při
koncertu tančí. Vetupné za osobu 20 hal., rodina li
bovolné. Čistý výnos ve prospěch postižených živelní

hromou. V případě nepříznivého počasí koná se
oncert v sále. Večerjest „věneček.“

Oheň v lese. (Z Nového Hradce Králové.)
V sobota dne 15. t. m. o půl 11. hod. dopol. vypukl
z neznámé dosud příčiny oheň v hájovně v kralohra
deckém lese, zvaném „pod černou strání,“ as hodinu od
Nového Hradce vzdáleném. Hájovna ta skládala 8e
vlastně ze dvou hájoven, kterou obývali dva hajní.
Poněvadž byla dřevěná, shořelo vše do základů. —
Hajní zachránili jen málo, ostatní shořelo. — Ve ve
likém nebezpečí byl okolní les, který ubájili hasiči
novohradečtí, kralohradečtí a svinarští.

Společný výlet do Třebechovie,
který se za příčinou nepříznivého počasí nemohl
dne 16. konati, pořádajídne 23. srpna sdružené spolky
katol. z Dobrušky, Kostelce n. Orl., Černilova, Tý
niště, Třebechovic a z Hradce Král. Vstupné 30 h.
Čistý výnos věnován bude ve prospěch živelní po
hromou postižených.

Z Čermilova. (Dar.) Katoličtí osadníci Čer
nilovští věnovali ubohým postiženým živelní pohromou
118 K. -Obnos tento odeslán byl jim prostřednictvím
vd. bísk. vikar. úřadu ve Dvoře Králové.

Slatinné lázně Velichovky uJosefova
v Čechách do 15. arpna navštívilo 576 lázeňských hostí.

Výstava českého veverovýchodu
v Hořicích. Na sobotnísvátek dne 15. t. m. byla
výstava téméř nabita. Krásná pohoda přilákala do

výstavy přes 50.000 hostí. Toho dne konal se tu veliký husitský průvod, slet sokolský, sjezd Severočeské

jednoty a j. V neděli pro panající dopolední déšt těšila se výstava ovšem s malé návštěvy. Nicméně
návětěva výstavy stále a stále ve všední dny ise
nevlídného počasí roste. Není návštěvníka, který by
výstavu nepochválil. — Ve dnech 14., 16. a 16, £. m.
konán na výstavě sjezd samosprávného úřednictva. —
U příležitosti sjezdu králíkářů českoslov. a pěstitelů
drůbeže ve dnech 32., 23. a 34. srpna uspořádána
bude na výstavě výstavka drobného zvířectva hospo
dářského. — Den $4. bude věnován předmětům týka
jícím se ochrany svířat. —Krakonoš, spolek studentstva

českéhoseverovýchodu, za příležitosti výstavy pořádá
v„Bořicích ve dnech38,—31. srpna svůj prázdninovýojesd.

Východočeská výstava v Pardabi

cích. Dne 15,srpna, třetítýdenpozahájení výstavy,dostavil se stotisící návštěvník výstavy, pardubický

rodák Fr. Mottl, jenš také náležitě byl posdraven a
obdarován. — Slet nokoletva bude ve dnech 23. a
24. srpna. Veřejné cvičení 23. t. m. o půl 4. hod. na
výstav. cvičišti. Doe 24. bude prohlídka města a výlet
na Hora Kunětickou. — Technologické průmyslové
museum obchodní a živnostenské komory v Praze
pořádá v Pardubicích od 15. erpna do 1. září r míst

Bostech c. k. průmyslové školy výstavu učednickýchprací.

Oheň vypukl dne 15. srpna k 9. hodině ve

černí v barvírně p J. Endrle ve Dvoře Králové n. L.s zničil celou budovu. Poškozený byl na větší částku
pojištěn.

Oroenická výstava, apojenás odborem
včelařským a průmyslovým a výstavou školskou, po
řádá se Hospodářskou besedou ve Vel. Hlušicích na
oslava 20letého jubilea jejího trvání ve dnech 27, a
28. září t. r. ve školní budově v Hlnšicích. Program:
Dne 27, září: O 9. hod. seřadění spolků „na Cíšař
ství“, pochod « hudbou k výstavě, proslov a otevření
výstavy. O 11. hod. slavnostní valná bromada v míst
nostech spolkových. O významu a činnosti spolkové
za 20 let přednese předseda spolku. O 1. hoď. odp.
epolečný oběd v místnosti spolkové. Odpoledne: OpŘi
8. hod. koncert a různé attrakce. Dne 28. září: O 10.
hod. schůze výstavní poroty. Odpoledne: O 1. hod.
valná schůze okres. bospod.apolka z Nov. Bydžova
v místnostech spol. s přednáškami: a) Orocnictví u nás
av cizině, b) Modernímlékařetrí s demonstracemi. 0.
5. hod. slavnostní prohlášení udělených odměn vý
stavních. O 6. hod. uzavření výstavy. O 7. hod. večer
věneček. Vstupné do výstavy [30 hb,do koncertu 40
b, do věnečku 1 K.

Poutní vlak « Kutné Hory ma Sv.
Horu. Arciděkanský úřad a Bratrstvo Mariánské
v Kutné Hoře vyhovujíce všeobecnému přání hodlají
v neděli dne 30, srpna t, r. vypraviti zvláštní vlak
z Kutné Hory na Sv. Horu. Vlak by vyjel v neděli
ráno 30. t. m v 7 h 18 mz Kutné Hory drábou se
verozápadní, byl by ve Vysočanech v 9 b 4 m —
přešel by dráhou severní na dráhu státní — a jel pak
přímo na Sr. Horu, aniž by se kde přestapovalo.Áby
však vlak ten mohl býti uskutečněn, třeba nejméně
376 účastníkův. Kdo by z Kutnohorska pouti té sú
častniti se hodlal, račiž se u svého farního úřadu
aneb arciděkanského úřadu Kutnohorského nejdéle do
středy 26. t. m. přihlásiti a obnos za lístek III. třídy
z Kutné Hory do Příbramě a zpět 8 K 84 h (I tř.
17 K 48 hb)složiti, aby v čas lístky mohly býti ob
jednány.

Zrušení stříbrných dolů v Kutné
Heře. Mladší z horníků, kteří v dolech těch pra
cují, přijati bylí do továrny na tábak v Sedlci. Děl
nící tito ztratí však nárok na bratrskou pokladnu
hornickou, za to se jím však připočte doba jejich
práce v dolech při vyměření výslužného. Starší hor
níci budou v dolech ještě do konce tohoto roku pra
covati, načež dáni budou do výslužby. Jednu báňskou
budovu zakoupilo od eráru město Kutná Hora, druhou
pak blíže silnice kolínské koupil si horník Janeček
sa 2800 korun. Stříbrné doly kutnohorské budou pak
koncem roku úplně zazděny.

Z Golčova Jemíkova. Rozhodnatímc. k.
zemské školní rady povoleno, aby k stávající již měšť.
škole chlapecké připojena byla měšť. škola dívčí;
první třída otevřena bude počátkem školního roka
1903—04. Tím město naše opět pokročilo na poli
kulturním v řadě českého venkova. Příležitosti této
jistě použijí rodičové nejen z města, ale i širého
okolí, které v potřebách uvých poukázáno jest po
většině na Jeníkov. Vždyť ženskéma dorostu našemu
na venkově už nanejvýš jest potřebí většího rozhledu
po světě, aby později jako řádné matky a hospodyně
vědy i ve strastech nalezly ono konslo, v jehož záři
by celá domácnost spěla ku šťastnější budoucnosti.

Velmi by ovšem prospělo, rd v tomto závodění napoli pokrokovosti a ušlechtilosti vůbec intelligence
města našeho úžeji přilnula i k prostým řadám ob
čanstva, jehož se někdy intelligence straní; jen ne
základě vzájemnosti upřímné objeví se pokrok k do
brému jistý a všeobecný. — Ve prospěch živelní

pohromou stižených sebráno v městě našem221 K80 h.ajitel velkostatku zdejšího p. R. Fiedler ve své lidu
milnosti přidal k toma ještě 600 K.

Dozvaky šivelní pohromy. (ZKrucem
burku). Konečněl Za tři neděle po hrozné ráně, způ
sobené krupobitím dne 19. července t. r., poctili nás

p. poslanci svou návštěvou, aby na vlastní oči shlédli
děsnon spoustu s nás potěšili. — V sobota dne 8. srp
na přijel poslanec Pacák. Ve schůci, ku které byly
pozvány jen vážnější osobnosti, vyslechl stesky naše
a sám z vlastního názoru spoustu, ve zdejší krajině
spůsobenou, za hroznou uznal, jakéž nikde jinde v kra
jinéch postižených neviděti. Na oprávněnou výtku, že
měli přijíti také říšský i zemský poslanec i okresní
starosta hned po katastrofě, vymlouval se, že nevěděl,
še by to bylo tak hrozné; nyní prý, když na vlastní
oči vše seznal, zasadí se i jako poslanec za zdejší
kraj i jako předseda klubu veškerým vlivem svým,
aby jako odborný znalec sajel sem dodatečné země
dělský inspektor zemský s krajinězdejší dostalo se
nejvydatnější podpory. Uvidíme! Nebudou-li jen sliby

— chyby. — Na 10. stpna osnamovaly plakáty veřejnou schůzi lidu, ku které byli pozváni zemští a

Hěští Pp. poslanci. Umyslemavolavatelů bylo zajisté,aby bylo a že bude účastenství co možná největší
u přílešitosti výročního trhu sde odbývaného. Ve 4 hod.
neobvyklý v ta dobu svak píšťal továrních oznamoval,
že práce ukončena, aby se tské dělníci mohli schůze
súčastniti. Přišlojich mnoho, mužův ižen. Posl. Klo
fáč s úchralou shostil se svého úbola. Mluvil věcně,
mluvi! s citem. Dovedl oceniti dosah pohromy do bu
doucnosti; dovodil, že hlad a nouze vedou i k násil

nostem. Ž řítomných poměrů zcela logisky tvořilúsudky do budoucnosti. Viděl p. posl. Klofáč dále
nežli jiní — pravíme to sine ira et studio — dále
sajisté, nešli onen zástupce vlády, jenš pravil k do
putaci, aby se s tím počkalo aš asi za 3 neděle, že
se to trochu sebere a zaselená! Toš měl raději řící:
„Počkejte až za 8 roky, ono se to zazelenál“ Způ



Náboženské a sociální poměry v di
ecési královéhradecké při nastou=

pení biskupa Jen „Heopolda HayeP .
(Pokračování.)

Lid jeduak nejenom ochotně a rád vlast
a domov svůj, to jest těžkosti a břemena zde
jej tísnící, hromadně opoaštěl, prchaje do
Pruska, kde se osuzoval; ale on také v nedo
statku jiné četby odtud mu zasílané a doná
šené protikatolické knihy ochotně přijímal,
četl a zaváděné v Čechách poddanské řády a
povinnosti, předevšíí pak náboženství katoli
cké, jehož obnova je předcházela, přímo zavr
hoval, spatřaje v sousedním proském králi
svého ochránce a patrona.

Když Hay na biskupský stolec králové
hradecký dosedl, naplněny byly kraje diecése
královéhradecké tradicemi bratrskými a lute
ránskými, nejenom během doby pomatenými
již naprosto, ale celé osady tonuly v duchovní
vicutě anebo v náboženské lhostejnosti. Mimo
to pak od let rejdily zde tlupy zabraničních
agentů pruských, kteří sem donášeli protikn=
tolické spisy a sprostředkovali živé a čilé
spojení mezi zdejším lidem a vystěhovalci,
kteří byli odtud do sousedních zemí krále
pruského ušli a prchli a své známé za sebou
lákali a zvali. Vedle toho mysl lidu zdejšího
ovládal mstivý atrpký pocit, který nitro jeho
naplňoval následkem oedávného zdejšího sel
ského povstání, r. 1775 krvavě a krutě potla
čeného, jež bylo skončeno jednak hroznou řeží
na rybničních hrázích u Chlamce nad Cidlinou,
jednak popravami kolem Prahy a jednak růz
nými potapnými tresty v domovechjednotlivých
vůdců povstalého lidu. Vydrancované panské
zámky, vrchnostenské úřednictvo od sedláků
spráskané, zpostošené chrámy, vyloupené fary
a pro utišení a potrestání těchto výstupků
prolitá potom krev a četné tresty, což všecko
dohromady způsobilo všeobecné mstivé napjetí,
charakterisovaly v diecési královéhradecké
tehdejší náboženské smýšlení a sociální poměry,
jejichž břitké protivy přišel sem biskup Hay
urovnat a odstranit. Postavení katolického bi
skupa bylo zde nanejvýš nespadným,což Huyův
předchůdce biskap Josef Adam z Arca, který
k tomu ke všemu nerozuměl českému jazyku,
uznal a proto se královéhradecké biskupské
hodnosti ochotuě vzdal a Hugovi zde místo
učinil.

Biskup Hay pak, který ani zdejšího lidu,
ani zdejších okolností podrobně neznal, převzal
na sebe provedení úkolu, o jehož velikosti a
obtížích původně neměl a míti nemohl dostatek
správného a jasného ponětí. Neznaje ani po
vahy zdejšího lidu, ani smýšlení a vychování
jeho duchovenstva, ani so-iálních poměrů
zdejších, měl o své diecési zcela jinaká před
stavy, nežli jak se mu potom poměry objevily
ve skutečnosti. Celá doba jeho biskupování a
působení v Hradci Králové byla následkem
toho jenom nepřetržitým ustupováním a sle
vováním z nadějí a měněním zásad, 8 nimiž
sem přišel.

Na biskupský stolec královéhradecký do
sazen byl z nejvyšší milosti a důvěry dvora
vídeňského, jemuž byly poměry ve východních
Čechách velmi dobře povědomé. Královna Marie
Teresie i císař Josef doufali, že v Hayovi na
lezli muže, který tyto choulostivé poměry ne
únavnou 8von horlivostí, shovívavostí, výmluv
ností a lidumilností uklidní tak, že vlivem
dané mu moci, svým vystupováním na Moravě
osvědčeným, stále líbezným, zabrání všem
dalším srážkám, výtržnostem a rozvoji nežá.
doucích duchovních směrů, jež se zde ustavičně
rodily a veřejný pokoj zdejší rušily a bezpeč
nost a klid celého státu dokonce i povážlivě
ohrožovaly. Smýšlení lidu českého ve východ
ních Čechách jevilo se za tehdejších dob ve
třech hlavních proudech.

Společným a jednotným odporema vzdor
ným duchem naplněn byl zdejší lid proti všem
sociálním zařízením, jež zdo současně s obno
vou katolického nábožensví byla zaváděna,
jako roboty, platy, dávky a rozmanité útisk
osobní svobody. Nemoha pak odolati své ci
zácké vrchnosti, jež tyto těžké sociální novoty
zde zaváděla, jevil nelásku a nedůvěru pře
devším proti katolickému náboženství a jebo
duchovenstvu, jež bylo od svých patronů od
vislé. Proto hlavní a nejpřednější příčiny ne
zdaru obnovy kutolického náboženství ve vý
chodních Čecbách nejvíce zaviněny byly jedná
ním většiny tehdejších vrchností. A proti těmto
vrchnostem, vlastaě proti pořádku nábožen
skému i sociálnímu od nich zaváděnému, no
vémn postavil se lid na různých stranách die
cése královéhradecké trojím různým způsobem.

Na Náchodsku, Opočensku a Smiřicku
novým řádům přímo vzdoroval a i se zbraní

v ruce se proti nim bouřil. Lid v těchto stra
nách východních Čech byl povahy odbojné,
rovolučoí a neváhal i život ochotně nasaditi,
aby těžké poměry zvrátil a zlepšil. Doklady
toho jsou bouře lidu na Opočenska r. 1680 a
na Náchodsku r. 1776.

Na Pardubicku, Litomyšleku a Rychm
barsku odporoval lid proti zaváděným zde
novým řádům a útiskům jedoak utíkáním do
ciziny, jednak zřejmým nevážením si podáva
ného mu náboženství katolického, čehož ná
sledek byl náboženský nihilismos, který na
muoze vybočoval a zabíhal až i ve způsob ži
vobytí hovadského. Lid zde mravně zpustl a
stul se svéhlavým a zarputilým.

Na Chlamecku a Bydžovsku pek za zlých
poměrů nově nastalých lid madroval, vyhle
dával a upravoval si pro své duchovní smý
šlení vlastní zvláštní víra, jejíž počátek byl
patraým již v první polovici XVIII. století.

Stejně těžký sociální útisk smířil v těchto
končinách český lid se židy, při nichž spatřo
val za tehdejší doby dokonce více svobod, nežli
kolik a jakých požíva) on. Tak ku př. kře
stanům byla bible napořád odnímáva, kdežto
židům bylo čtení a chování Starého zákona
dovoleno. Proto mnozí ze křesťanů, toužíce
alespoň po té míře volnosti, jíž těšili se židé,
hleděli se 8 nimi sblížiti. K tomu došlo ob
zvláště na Bydžovsku, kde někteří židé, zejinéna
rabín Mendl, ochotně jim v této věcí přišli
vstříc. Konány společné schůzky, při nichž
v českém lida vzniklo zvláštní podivné nové
vyznání, složené ze zásad starozákonních sně
kterými obyčeji křesťanskými. Vyznavači jeho
uedávali svých dítek křtíti a sami přijali ob
řízku, popírali božetvíJežíše Krista, zavrhovali
víru v Nejsvětější Trojici, věřili v příští Me
siáše, světili sobotu, modlili se Otčenáš a vě
řili v proroctví apokalypse. Se židy bydžov
skými stáli delší dobu ve přátelském spolku,
navštěvovali jejich synagoga a vůdcem jejich
byl krejčí Jan Pita z Chudonic, poddaný král.
věnného města Bydžova, kterýž pro vyznání
toto celé řady jiných osob získal. Roka 1748
bylo toto blouznění již tak nápadným a roz
šířeným, že úřady měly dostatek materiálu,
aby proti vyznavačům jeho zakročily.

Pro odstrašení jiných provedeno bylo
zakročení toto způsobem nanejvýš kratýtm. Jan
Pita byl z církve vyobcován a jako kacíř
k. smrti odsouzen. Přes to, že před svou smrtí
blud svůj oplakával a pokání činil, byl dae
18. prosince r. 1748 v hovězí kůži z města
Bydžova vyvlečen a na hranici upálen. Spolu
vyznavači jeho, Václav Vacek, poddaný města
Bydžova, a Ludmila Bourová, manželka sedláka
z Lažce, byli v Hradci Král. sťati a mrtvoly jejich
spáleny. Jan Boura, manžel předešlé, zemřel
v Praze ve vyšetřování a mrtvola jeho byla
za bránu v kůži vyvlečena A spálena. Mimo
to byli k smrti odsouzeníJakuba Jan, synové,
a Magdalena, dcera Jana Boury, ovčáci bratří
Jiří, Karel a Lukáš Volní, poddaní panství
chlumeckého, Jan Pšenička a Anna Zimová ze
vsi Klamoš, jimž však byl trest smrti milostí
proměněn ve tříletý žalář. V téže záležitosti
vyšetřováno bylo ještě 21 obyvatelů ze vsí
Lužce a Slibovic, kteří byli ve spolku s Pitou,
a pět jiných osob, které učinily veřejné vy
znáví víry. Rabín Mendl odvezen byl do Prahy
a zde po dlouhé vazbě a vyšetřování také
odsouzen k upálení, kterýžto ortel na něm byl
vykonán 7. března 1750.

Strašlivé toto potrestání vůdců těchto
zbloudilců však neodstrašilo stoupence od vy
líčených náboženských názorů. Nutilo je znovu
ke větší opatravsti, neboť učení jejich docho
valo se v diecési královéhradecké rozšířené
až do nastoupení biskapa Haye a do dalších
potomních veřejných událostí, kdy najednou
náboženské jejich zásady vyskytly se na denním
pořádku a přítrž tomuto židovsko-českému
vyznání učiněna byla přísným zakročením cí
saře IL. (Dokončení.)

Beseda.

V Karlových Varech, 18. srpna.

(14) Tak zase po více letech u pramenů vel
kého Karla! Ačkoliv tento panovník má o Vary
první a největší zásluhu, nic se zde neděje,
co by jméno jeho připomínalo. Všickni němečtí
generálové, státníci a vědátoři jsou tu zvěčněni,
jen o Karla IV. ničeho. Byl Čech a to zde
dnes největší hřích. Ještě před desíti lety
platili jsme tu aspoň tolik, jako jiní menší
národové, pokud jsme totiž platili, ale dnes
rádi by nás zatlačili do židovského ghetta a
a vylovčili ze slošnější společnosti. „Logis
Juden u. Tschechen frei“, toho druhu novinářská

to impertinence a jaká zpopnost oproti cizincům,
peníze sem donášejícím a to v zemi, v níž
živel německý je jen přistěhovalý, kde
lidu blásí se k jiné národnosti a kde tato
jiná národnost má správu země i hlavní její
město ve svých rukou! Jsou to věru dlouhé
stíny, jež vrhá národnostní boj v Čecbách ua
poměry jak společenské, tak hospodářské a jsme
to při své fysické menšině, při své osamocenosti
a zeměpisné poloza bohužel my, kdož jimi
nejvíce trpíme. .

„Když nechtějí poslouchati, jak dřív činili,
budeme je igaorovati na celé čáře a bude-li
to málo, pomůže boykot", tak zoí heslo Němců
a takové je i jejich jednání. Maďar koupí si
svůj Hirlap i Newmzetv každé trafice, Polák
svůj Glos, jen český list nikde není tu vyložeu,
a ptáš-li se po něm, odbudou tě posupným
způsobem. A to nejsou již zjevy nabodilé,
v tom je systém, jemuž čeliti je tím hůře,
čím těžší jsou každým rokem podmínky k zí
skání slušného reprasentačního dornu, po příp.
výlučně českého botelu a obchodo. Kdo zde
vydrží koukureaci, to je pekař a uzenář, u něhož
se nikdo nezastaví, aby analysoval jeho jméno,
nýbrž aby ukojil svůj žaludek Jak se jedná
však o obchodníka jiného, neb dokonce 0 mo
rální osobu, jež má představovati českou ná
rodoost, ta nastává boykot a co svede mizerných
pár, řekno set tisíc, kdy jediné stavební místo
je vyžaduje? Tu aby konkuroval arerický
milionář a ne komité, jež sbírá svůj kapitál
po zlutkách. Včera šel jsem kolem českého
domu, pěkné sice budovy, ale zastrčené, jako
vždy a všudy. A jaký smatný to pohled!
Mistnosti prázdné zrovna v době saisony a
fagáda na jednom místě schválně černými
skvrnami zohyzděná. Nemohou ač posud Češi
dosáhnouti koncesse k jeho otevření. Ač není
pochybnosti, že koncesse dána bude u dána
býti musí, je přec jen škoda těch úroků z mrtvě
ležícího kapitálu. Policajt s piklhaubnou iro
nicky se usrníval, když jsem si budova prohlížel.
Četli jsme si navzájem své myšlénky. Je zde
sice český hotel Monopol, slušně vypravený,
ale v něm nevítá tě český úsměv, nýbrž od
měřená uevlídnost. Navštívil jsem jej o '/5.
odp.. posadil se, abych si přečetl noviny, ale
byl ta ihned sklepník, jenž mne upozorňoval,
že stůl je obsazen, ačkoli do večeře byly celé
tři hodiny a v místnosti nebylo živé duše,
Chtěje brzy odejíti, nevšímal jsem si toho, až
když přišel podruhé, vstal, vzal jsem klobouk
a odešel. Nikdo neočekává, aby ho jako Čecha
na prahu vítali, ale také není třeba jednati
bezohledně.

Podepisovala se petice k městskému úřadu,
aby se respektovaly slovanské skladby a ab
se tak potupně nepsulo o Češích v novinác
a nezpívalo v zpěvních síních, jen že protest
podepsán byl jen sto a několika jmény a nebyli
vyzváni všiokni Češi k podpisu dle lázeňské
listiny.

O přepychu a drahotě zdejší není. třeba
se zmiňovati — jsou příslovečny. Co maosí
vydělati židovský konfekcionář, jest-li dělník
se svou ženou — tak ujišťoval mne jeden český
krejčí — vydělá měsíčně 1400 K, to lze na
prstech vypočítati. Ovšem nejlacinější dámská
toileta stojí tu 300 K a to jde výše až do
4000 K. Za ušití takých šatů může býti dobře
placen krejčí, ale smetanu sebere konfekcionář.
„Dnes a včera počítá si náš pán na 20000 K
škody“, tak pravil mi zmíněný krejčí. Byl
zrovna mariánský svátek a neděle, kdy byly
slavnosti na programu a kdy pršelo. Dámy
neměly příležitost objeviti se v nových toiletách
a nebyly tudíž nuceny opatřovati si nové. Zde
totiž jsou dámy, jež mají každý den jinou.
toiletu a jedna Angličanka zaplatila 34000 K
ta samé šaty za dobu 4 ueděl.

Pak nesmí se ovšem nikdo diviti, že je
ta drahái smrt. Právě tyto day odvezli p.
faráře Odstrčila ze Zašové na Moravě, který
tu zemřel a bez vědomí příbuzných seccirován
byl. Za oškrabání pokoje, v němž zemřel, tak
zní tu totiž předpis, zaplaceno 400 K a celkový
výdaj činil 2400 K. Bůh chraň před tak drahou
a smutnou smrtí! A přec přese všecko valí 8e
sem vždy čerstvý a čerstvý kontingent. Letos
vykazují Vary o 10 tisíc lázeňských hostí
více. A z toho ze všeho nemá český národ než
trochu pokoření....

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 19.

Velectiný panel
Jsa velmi spokojen s novým pacifikalem a sposla

cenýmikalichy na jaře a nyní s patónansí zaslanými a
Melchisedechem, rád Vám zaslonženou chválu tímto pro
jevuji a kde se naskytne příležitost, Váš závod doporaším.

8 úctou

Ve Výskři u Turnova. A. Čermák, farář. 4



nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest baď
v celku neb jednotlivě velmsí Jevmě na prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís, 358. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

|ŽÁDEJTE VŠADY!

MARŠNEROVU
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ČESKÉ KAKAO

ČOKOJÁDA.
jsou nejlepší.
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Ž K doslání

U KAŽDÉHO KUPCE.

HLAVDÍ SKJAD PRAHA S
FERDINADDOVA TŘÍDA.

Bursa práce v Aradci Králové,
Práci bledají: topič na trvalou práci a pilni

kářský dělník. l7letá slečna přijme místo za
krámekou neb podobné, třeba i z počátku bez
platně. Práci obdrží: několik trahlářů v Libavě,
spolehlivý čeledín na faru a kočí do Borobrádku,
natěračvÚpici, truhlářv Třebechovicích,obuvník
na zakázkovou nebo trhovou práci v Litomyšli a
sedlář v Ronově, který se vyzná v nátěru dveří a
kočárů, též učeň; učeň na kočárnictví v Hradci
Králové, na obuvnictví a pekařství v Horním Je
lení, na malířství v Poličce a na truhlářství v Tře
bechovicích.— Přihlášky přijímáJosef Polák,
tajemník Všeodborového sdružení křest. dělnictva
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Razilků

| Továrnawww
na spracování ovoce |

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Torášek
ve Vysokém Mýtě

R dříve návod na vuitkování ovoce, salošenýVA
pi3 r. 1886, mejstarší svého druhu v ČecháchSA
bo) — nabísí — X

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

punše, likéry, sladké ovocnvíno, bílé1 červené,vino borůvkové (medici
| elní),wína sladká avino Šumivé (iampaňské.)

' Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
| jakosti velmi levný koňak a výbornouM olivevici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1801 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
| státnéa dóplomemslatémedaslile,a mnohýmiji

nými děplomys právem rašení slatémadodl.
Wzerky zdarma a iranko,

ODANRODNANDAONANAEÁ«
ŠEDOVDOVA SO

v Grand-Hotelu (okresní

©DI| Vchod má z ulice a čepuje se v ní

DW

dům) v Hradci Králové,

J. Morávek,
nájemce Grand-Hotelu.

vléky ostaní
voskové 1 polovoskové “8Fj

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Árál,
G. a k, dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Bvičky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnéjší druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

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.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez svýšení 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, avópomocného
lidového podviku

„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.

( obsahujícínp-450 w
podzimních a

| zimních mejnovějších vzorků
zasílá P. T. pánům
krejčím, kteří větší

spotřebu mají,
velkoobchod sukny

k
Navštivenky

| šech druhůAo
(vrulern | rou pská

Veledůstojnému duchovenstvu!

Jan Staněk,ses
ul

Kar. Světlé, č.

ktské ul., vyuč postě opsšelnéviktská ul., ený p specte
na kostelní náčsní, dovoluje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,

hu zadí, nádobky atd., vše v přesném slohu
„je“ církevním. Staré předměty zuovu opra

vuje v původní intenci a fen v ohni
slatí a stříbřt. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy
neh cenníky franko. Za veškeré vý
1obky a slacení ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům
úleva v placení. Více uznání po race. Žádné presované

i výrobky bezcenné. Vš“ posílám již posvěcené.

První královéhradecká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA

doporučojesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají ee hotové
obráběné výrobky a formyry.

OWP*>Vzorkový sklad látek. jj
Oalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.
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Poklony předVitenberkema Berlínem.
IV.

(3) Zalhávání protestantského tisku jest

až plně Šměšné; takové „vysvěllování“ dovedepoplést nanejvýš jen takovou duši, která mimo
„Čas“ nečte ničeho. V první potřeštěnosti
uklouzlo „Času“ nešťastné podřeknutí, že pro
cessí pruských pastorů bylo do Prahy pozváno
evangelickou besedou; ta si prý může zváti
koho chce. To tvrzeno zrovnoa tak kurážně,
jako že pan dr. Herben si může jíti také do
kterého hostince se mu líbí; chudák, kdyby
byl aspoň z opatrnosti řekl vzácným hostům
z říše, aby se 8 ním sešli v takové místnosti,
kde se aspoň dovoluje nahlas mluviti česky!
Ale jemu to bylo jedno, poněvadž on jako
„vlastenec“ si může také choditi kam chce.

Ale když již bylo nešikovně samými re
alisty prozrazeno, že opravdu evangelická be
seda naše národní „přátele“ z Němecdo Prahy
pozvala, bylo přec jen další zalhávání přes
všecku židovskou cbytristikau značně ztíženo.
„Casisti“ se pokusili přec jenom černou
kaňku aspoň na chvíli zakřidovati; prý pastoři
přišli jen tak, přišli jen ze zvědavosti jako pri
vátní osoby, neměli prý úředního poslání. —
Proč se tedy s takovou pevnou důvěrou tlačili
v Praze na přední místo při oslavě Husově?
Ostatně německá „Germania“ všeliké výmluvy
poražených pastorů německých i českých cha
rakterisovala takto:

„Nepravdivost těchto tvrzení vysvítá
z následojících sdělení, došlých nás z pramene
naprosto hodnověrného a dobře zpraveného:
Dne 21. a 22. dubna t. r. konal výbor ustavený
v „Evang. Banda“ za účelem rozšiřování evan
gelické církve mezi Čechy („nuter den Čechen“)
ve Frankfartě důvěrnou schůzi, jíž obcovali:
Farář Dušek z Kolína, farář Kossuth z Elernu,
farář Krámmers zBonnu, farář Molnár z Krabělo
u Roudnice, farář Ouast z Uttrechtu, farář
Zimmermann z Můnsteru, farář Fliednerz Kai
sersbergu, farář Fritsch z Ruppertsbergu. 6
nerální konsul bar. Můnchhausen z Berlína byl
omluven. Předsedal universitní prof. Clemen
z Halle. V protokolu o schůzi této, kteráž se
obírala agitací v Čechách a na Moravě, stojí
psáno: K založení Husova domu v Praze má
býti později vydáno provolání. K Huosově
slavnosti dne 5. července roku 1903 v Praze
(položení základního ©kamene k Husova
pomníku) přijdou farář Bourrier z Paříže, prof.
Clemen z Halle, pastor Kossuth z Ellernu a
zástupcové všech evangelických | associací.
„Evangelický Bund“ poukazuje určitý obnos
k tištění, rozšíření slavnostních spisů, letáků,
básní a obrazů Husových.“

A „Čas“ se pokusil náhlým dupnutím
aspoň Francouze Andréa Burriera odít rouchem
pravého beránka. Co by prý tento Francouz
mohl míti s evang. Bundem společného? Zatím
však sama „Kirchl. Corresp. fůr die Mitglieder
des evangel. Bundes“ v referátu o loňské valné
bromadě Bondu napsala: „Druhá část večera
postavila v střed zájmů osobnost, kteráž kdysi
vřišla k nám jako cizinec p řis pění hledající,
ode dávna Evang. Banda koná nejdrahocennější
služby a dá Bůh, že ještě začasté vykoná
Audré Burrier.“ A pak Burrier s Bandem není
spřáhnut do jedné ohlávky!

A ten omývaný pan Schindowski, který
dle dašování „Času“ stojí jen o evangelium,
mosil k vůli upokojení velkoněmeckých pro
testantských bratří vyznati v „Deutsche evan
gelische Uorrespodenz“, že jeho zájem na
pražské slavnosti platil „dějinnému a politl
ekému obvodu Čech a odtud pochází, že po
važuje český jazykový ostrov (!) uprostřed
všeobecného německého jazykového obvodu za
obzviáště zajímavý problém praktické politiky
a poněvadž jest toho pevného náhledu, že
dříve či později česká otázka stane se jednou
z nejdůležitějších otázek také říšsko-němocké
politiky“

Pauu Schindowskéma musilo býti horko,
když tyhle řádky psal. Několik dní před tím

k obhájení svého čistě „evangelického“ nepo
litického srdce vytýkal německým pastorům
jejich politické intriky; psal tak více k vůli
obmytí | „beránků“ © českých, aby | blamáž
nebyla tak hrozná. Bylo to psáno vlastně
k vůli tomu, aby to Čas mohl předlo
žiti v českém rouše důvěřivým svým čtenářům.
Ale velkoněmečtí bratři Schindowského užasli
nad podivným vyznáním svého agenta, rozlo
bili se, že je tak zrazaje. A proto musil chu
dák Schindowski honem upokojiti teutonský
hněv. Jak ze slohu patrno, kroutil se Schin
dowski všelijak, aby kajícné políbení velko
německého prapora uevyhlíželo jako hotové
odvolání dřívějších farizejských lží, které měly
Herbenovi aspoň v prvním okamžika vypomoci.
Ale přes to pověděl a musil pověděti v ně
kolika řádcích mnobo, velmi mnoho. Zde už
místo lásky k evangeliu mluví hezky zřetelně
o českém jazykovém „ostrově“, o praktické
říšsko-německé politice. Když už spřátelení
realisté si vedli tak nešikovně, nač by je zcela
marně déle hájil? Onjejich chleba nejí a jejich
nešikovnosti nedá v oběťvlastní existenci. Tím
porazil dlouhé fráze Duškovy a Herbenovy.

Dr. Herben, nemoha křiklavé objevy
nijak ututlati, počal působiti zcela nerealisticky
na cit. nozplakal se v žalostných elegiích nad
ubohbými„pohrobky“ Husa a Chelčického, které
musí každý ctiti. Kdo by chtěl těmto nešťast
ným sirotkům ublížiti? Ale plačtivé elegie
málo pomohly. Veřejnost česká volala: „Jen
k věci, sem citlivůstkářský pláč nepatří.“ A
při tom všem panu Herbenovi uklouzla jedna
znamenitá pravaa: „Já tomuto hnutí
(Pryč od Říma) naprosto a na všech
stranách přeji“ Tohle bylo přecejednou

n opravdy realistické slovo, a my úplně věříme.

Pan Herben rozloben výpraskem lidí vlast
ního tábora chtě] ukázati, žesi nedá ani příště
poroučeti; v zlosti se podřekl trochu moc.
„Plzeňské listy“ po tomto Herbenově prohlá
šení napsaly: „On (p. Herben, nechce tedy při
pustit, že Eisenkolb, Wolf a pod. provádějí
heslo ono z hanebných pohnutek, jak přece
sami doznávají („Nám jedná se o zcelení všeho
Němectya a zánik méně cenných národností a
to dá se provésti pod heslem: jeden národ,
jeden císař, jedno náboženství“). Přece tu pa
trno, že pod heslem „Pryč od Říma“ nepra
cují něm.radikálovéjen o Rímnebo0 Rakouo
sko, nýbrž v přední řadě o zuhubení českého

území, kdo sleduje ono strašlivé pronásledo
vání českého lidu v místech pobraničných (a
to se děje pod heslem „Pryč od Říma“), ten
přece nemůže jen tak bez všeho říci: „já přeji
tomato hnutí na všech stranách“.

Věc pak tím více ještě zaráží, předsta
víme li si, s jakou náruživostí a zrovna cho
robnou vášní stíhá dr. Herben každý český
projev sympatie pro Francii nebo Rasko a ja
kému výsměchu vydává každého, kdo pěstuje
přátolské styky 8 nacionalisty francouzskými.
Pro nacionalisty německé a Všeněmce má však
slova omlavy: „já prostě věřím, že lidé, kteří
něco dají na evangelium, nemohou být suro
vými násilníky“. A Eisenkolbtvrdí, že on dává
silně na evangelium — ergo — — Ve svých
vývodech, jimiž omlouvá Všeněmce, jde pak
dr. Herben tak daleko, že dí: „není tu důkazu,
že by byl český Němec, když se stane evange
líkem, nám nebezpečnějším, než když zůstane
katolíkem“. Ano, kdyby přestupování takové
diktováno bylo přesvědčením náboženským,
mohli bychom s drem. Herbenem souhlasit.
Ale přece Všeněmci to jasně říkají, proč pře
stapují na evangelictví: „když budeme protes
tanty, budou nás z říše německé spíš podpo
rovat v politických snahách, jako by podpo
rovali Rusové Čechy, kdyby byli pravoslavnými.“
Tedy o politiku a sice zřejmě protičeskou tu
běží, jak přece možno se dočísti denně v listech
všeněmeckých. To nejsou tajnosti, vždyť Vše
němci v ohledu tom jsou až příliš upřímni.
Z toho všeho nesmí se však vyvozovat, že by

Inserty se počítají Icymě.
Obnova vychátí v pátek v poledne.

—

byli vesměs předáci strany realistické téhož
mínění jako dr. Herben.“

Sám „Bílý Prapor“, který přece jednání
jinověrců posuzuje se všemožnou střízlivostí,
soudí:

„Polemika mezi „Národ. Listy“ a „Časem“",
jako mluvčím českých protestantů skončila se
podle našeho soudu vítězstvím „N. Listů“.
„Čas“ nedovedl odpovědět na dvě věci: když
„N. L.“ prohlásily, že nic nemají proti hnutí
Pryč od Říma,že nic nemají proti „evangoli
sování“, nebude-li se dít penězi, nýbrž ideami,
a za druhé, když tyto peníze nebudou se shá
nět v Německu, nejúhlavnějšími nepřátely
českého národa. Místo, aby tyto dvě výtky
seslabil nebo vyvrátil, „Čas“ vyčítal „N. L.“
vytrvale, že jsou v područí Říma. Tím ovšem
polemika stala se zbytečnou. — Spor přinesl
české veřejnosti dosti světla, aby viděla do
protestantské domácnosti české. Zdá se, že
vypadá to podobně jako v Německu. I pro
testautismas český je orthodoxní a liberální,
ale ne v tom významu jako u nás katolíků,
nýbrž je to rozpor ohromný, je to dvojí ná
boženství unitární a trinitární, vyznávající
božství Kristovo, faktam vykonpení a na druhé
straně toto popírající; orthodoxní vidí v Písině
zjevení Boží, kdežto liberálové naprosto nikoli.
Uváží-li se, že rozpor tento je rnezi pastory,
wezi theology protestantskými, těžko chápat,
jak je možno, že věci se udržují tak, jak jsou.
— Mimo to vidět, jak český protestantism při
své chorobné zášti proti Římu po Římu 8e
opičí. V „Nár. L.“ byl citován „Český Bratr“,
který pastorům vytýká, že olupují protestant
ský lid o náboženskou svobodu, že řízení
církve pomalu strhují na sebe a to bez vědomí
lidu. — Týž list upozorňuje na to, že prote
stantský dorost tbeologický je vesměs vycho“
ván na cizích universitách a přeje si zřízení
české prof. fakulty theologické. — Celá věc
bade už jednou pro vždy mít ten následek, že
český protestantism ztratil výhodnou posici
v liberálních listech. kdež protestantští du
chovní psali nejfanatičtější články proti kato
lické církvi, aniž by byli mohli za to poháněni
býti k zodpovědnosti; že protestantism český
vstonpením do vyzývavé ofensivy pozbyl glo
rioly mučednictví a objevil se jako výbojný
klerikalism, který pomocí peněz a pod zástěrou
národnosti chce prostě rozšířit svou državu
bez starosti o nitro a skutečnou náboženskost;
že spolu ponese odium realistické strany po
litické a jejího orgánu.“

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 26. srpna.

(Několik slov na počátku zmény obecného smýšlení
u nás v odpověď, proč jsme proti různým útokům
nepolemisovali. — Proč vlastně nejsou Čechové
v různých oborech státní správy přiměřeně početně

zastoupení *)

Po celon tu řadu let, co „Obnova“ vy
chází, hájili jsme uváděním věcných důvodů,
vystříhajíce se veškeré polemiky zejmena ve
vlastním táboře, stanovisko, že své doby za
hájená separatistická politika katolická výsledky
svými růsobí vlastně negativně. Ještě před
rokem měli duchovenstvo a katolicky smýšle
jící laikové následkem této separatistické tak
úiky proti sobě státi skoro veškerý český tisk
a ve veřejnosti bylo cítiti k věci katolické na
všech straoách vanutí ledového chladu.

Tyto výsledky této separatistické politiky
vedly nás k tomu, že jsme ve ujali hájení zá
sady, aby ze strany katolického tisku blaho
volně vyhledáváno bylo jenom to, co celý
český národ v jednotu spojuje a mocným, sil
ným činitelem činí a pokud nám bylo možno,
přimlouvali jsme se, aby se naše veřejnost
vystříhala zabavování se věcmi, v nichž jed
notnou a svornou není. Proto jsme radili, že
v ohleda taktickém jest straně katoiické jenom
prospěšným, aby za daných poměrů a okol



ností provedla v postavení svém oproti ostatní
společnosti změnu posice, jíž se na bojišti říká
„Front und Flůgel veránderu.“ Mínění naše
nedocházelo naprostého souhlasu, ano bez
ohledu na věc bylo ve vlastní straně příkře
útočeno na „Obnovu“ i na osobu pražského
jejího dopisovatele. Přes to však taktické
stanovisko naše bylo i na jiných stranách
aznáno nejenom za taktní, ale i za správné a
zejmena „Katolické Listy“ nepokládaly za po
třebné, aby se této námi navrhované a v „Ob
nově“ zaváděné změně taktiky protivily. Na
opak! Aniž by se pustily do dlouhého jalového
uvažování, kobo si znepřátelí, tiše nám řadou
věcných článků platně pomohly přivoditi si
tuaci, která -největší množství dosavadních od
půrců katolické věci v českých zemích — od
zbrojila.

Když pak jsme ke všeobecnému překva
pení s „Katolickými Listy“ epolečně zaujali
letos z jara vůči chystaným oslavám Hosovým
stanovisko vyčkávací, tu celá česká veřejnost
najednou jakoby prohlédla a přestala v kato
lické straně spatřovati svého nepřítele a od
půrce.

Nejsouc katolickým tiskem nijak bojovně
zaměstnávána a proto nemajíc důvodů apříčin
s ním polemisovati, mohla věnovati bystřejší
pozornost ostatním stranám v Čechách a v týdnu
octli jsme se následkem toho v sitnac napro
sto nové.

Česká veřejnost totiž velice rychle a
správněvystikla,žesporyskatolickýmtiskem
byly všelijakými agenty provokovány v zájma
nekřesťanské rozpínavosti a pak politiky pru
ské, což bylo ihned patrné, jakmile katolický
tisk ponechal agentům těm volné pole, aby je
bylo viděti, nezastřené prachem a konřem bi
tevním, ve pravé a skutečné -jejich podobě.
Smýšlení lidu se rázem obrátilo.

Ještě před půl rokem české katolické du
chovenstvo marně odvolávalo se na své skutky
rojevené a prokázané české vlastenectví. U
idu však víry a důvěry v ohledu tom nedo

cházelo. Nejlepší čeští kněží byli kamenováni,
nejvpřímnější vlastenci pronásledováni — —
Až když jsme v zápasu tom změnili taktiku,
tu během jediného měsíce nastal obrat, o němž
jsme ani sníti se neodvážili — —

Na místě bezdůvodného křivdění a úto
čení na katolické smýšlení vidíme dnes, jak
česká veřejnost začíná na přísný svůj soud
poháněti různé osobnosti z kruhů nekatolických,
které ji do nedávna proti katolickému smý
šlení štvaly a vedly. Činily tak pod zástěrou
vlastenectví a pod prapvrem historickým, což
obé ukázalo se býti lží a podvodem.

Následkem toho octli jsme se v nové fasi
veřejného života u nás. Nechceme se v tom
šířiti, neboť zajisté každý soudný muž sám již
v naší veřejnosti nastalou změnu dostatečně
vycítil. To však smime dodati, že jsme mnoho
letou důslednou a vytrvalou prací publicisti
ckou na těchto místech velkým dílem k ní
přispěli. Že pak se © tom rozepisujeme, toho
příčinou jest jedině řada dotazů, výčitek aně
spokojenosti, proč jsme na kruté a zlé útoky,

©FEUILLETON.©
2 knihy: „Jak Pán Ježíš přišel

do Oestersundu.“

7

Když přišel Ježíš na roh ulice Drottningské
a Prestské, obrátil se na jednoho člověka blíže
stojícího a tázal se: «Který dům v tomto městě
byl nejdelší dobu nejvíce vykřičen?«

Tasaný, odpověděl bez váhání: »Je to dům
zemřelé Voršily Svenssenové v ulici Kópmanské,
nebo tam přebývali za její doby ncjšpatnější lidé
ve městě.«

[ řekl Ježíš: «Tam chci bydleti; neboť jenom
když nejčistší pojí se s nejšpinavějším, stává se
z nejšpinavějšího nejčistší.

Když Ježíš přišel na Velké náměstí, pozdvihl,
svého hlasu a řekl: »Moji milí bratří a sestry!
Jdéte každý domů ke svým a odpočiňte si po
tomto dlouhém čekání. Dnes k vám více nepro
mluvím, nebo jste umdleni čekáním a cestou, ale
zítra dopoledne se uvidíme. Shromážděte se při
březích Oestersundu, u mostu Frósejského k vám
promluvím a slibuji vám, že vám neujde ani
slova.«

I přepadla davy pojednou mdloba, ale Ježíš
šel dále k domu Voršily Svenssonové.

V přízemku bydlela žena, která se živila
řemeslné jako nevěstka. Měla dvě světnice, jež obě
nabídla Ježíšovi, ale on řekl: »Jedna mi stačí
druhé užij pro sebe.«

Reptání šumělo davem, který šel posud za
Ježíšem : »*Cožpak bude Ježíš, náš Spasitel, bydleti
U nevěstky ?<

Ale Ježíš se k nim obrátil řka: »Myslíte,
že to, co vpravdé jest čisté, může vůbec býti
kdy poskvrněno? Přišel jsem k vůli tém, kteří
padli.<

jež na naši osobu a na námi zanjaté stanovisko
jistou katolickou frakcí byly podniknoty, pří
slušně neodpovídali a dosud neodpověděli.

Poněvadž stanovisko naše se tak osvěd
čilo, že dnes tam, kde ještě nedávno se k vy
nikajícím kněžím zády obraceli, nyní je ra
dostně vítají, že dnes nepřátelé a odpůrci ka
tolické věci jsou v našich zemích na celé čáře
a trvale pokoření a odbyti, zkrátka že výsledky
naší politiky, jíž jsme tiše a trpělivě tiskem
prováděli, přivodily řekněmealespoň snesitelné
poměry a nejlepší vyhlídky do další badouc
nosti, nepokládáme za potřebné někomu 8e
odemstívati poukazováním na to, jak nám při
práci naší kameny do cesty slobně válel a jak
nás osobně divoce napadal. Dnes je viděti
výsledky naší dobré vůle a ty jedině platí!
Snad pánové, kteří neznajíce poměrů, kteří ne
umějíce politicky souditi, co jest správné aco
chybné, dnes mají náhledy jinaké a ne li, na
tom nezáleží nám, poněvadž to bude škodou
jedině jejich.

Dnešní doba kráčí kn předu v sedmi
mílových botách; jest-li pánové ti zůstanou za
nových poměrů svévojně pozadu, není do toho
daleko, že si na ně nilédo ani nevzpomene, po
něvadž se již dues 8 nimi vůbec vážně nepo
čítá a poměry valí se docela spokojeně v další
budoucnost bez nich a bez zření k jejich ná
hledům a přáním.

Tolik jsme pokládali za potřebné pronésti
v odpověď, proč jsme nechali útoky na nás
provedené bez příslašně zaslonžené odvety.
Za nás odpověděly výsledky naší taktiky a
politiky, která má dnes tak obrovskou a moc
nou většinu v katolické straně, a která celou
českou veřejností jest s ospokojením vítána,
tak že každá polemika proti jejím odpůrcům
byla by zbytečným mařením času a činěním
jich důležitějšími, nežli ve skutečnosti jsou.
Přiznáváme se, že prominutí a odpuštění křivd
a útoků, jež byly na nás z jakýchkoliv důvodů
spáchány, pokládáme také za čin moudré a
rozumné — taktiky.

* “

Přes tu chvíli slyšíme žalovati, že český
národ jest v těch a oněch oborech státní
správy nezúčastněn a přes tu chvíli čteme, že
se tato neúčast českého národa vykládá za
projev nepřátelského smýšlení vlády vůči nám.
Mínění toto v širokých vrstvách českého lidu
následkem častého opakování skoro zobecnělo,
ač není správným, tak že musí býti z našich
pojmů vymýtěno.

Proč jest tak málo Čechů v nejvyšších
úřadech, proč v některých státních institucích
Čechů vůbec není, na to jest správnou odpo
vědí krátké pronešení té pravdy, že z české
strany se nedbalo a doposud nedbá, aby na
těch a oněch místech měl český živel příslušně
poměrné zastoapení.

Badiž nám dovolen ve příčině té stračný
výklad.

V letech šedesátých a sedmdesátých byl
český živel ve státní správě zastonpen ponej
více jenom jako podřízený činitel. Policajti,

I vstoupil do-místnosti, ze které žena vynášela
prázdné láhve od piva a jiné zbytky; pak se po
sedil, aby si odpočal.

Když někteří ze zvědavců vešli za ním,
tázsl se jich, jsou li ve městě truhláři, nebo že
potřebuje práce, aby se uživil,

Jeden z nich se divil: »Což pak musí Ježíš
pracovati, aby se uživil?«

Ale on odpověděl: +Nikdo nemůže býti živ
od myšlének, jež vyslovuje. abv lidstvo spasil.
Něco jiného jest duch, něco jiného jest tělo. Za
mvšlénky mé nemůžete mi zaplatiti, ale chléb,
jejž požívám, musím si vydělati prací rukou svých.=

A do večera dal mu truhlář Per Larsson
práci a mzdu s ním smluvil.

* 4
*

8.

V ustanovenou hodinu postavil se Ježíš do
prostřed mostu FrĎsejského a přehlížel husté davy,
jež ho obkličovaly a břehy věnčily.

I pozdvíhl hlasu svého a pravil:
«Jemtané, myslíte, že přicházím do Vašeho

města nábodou, abych k vám mluvil?
Nikde v celé Evropě, ba v celém světě nemohl

bych tak vystoupiti, sby mi bylo rozuměno,
jako zde.

Neboť máte, co tak Často lidem schází:
panenský cit svobody, posud neznásilněné, a bystrý
rozum, který odlučuje hlavu od trupu a kmen
od ratolestí,

Jste ovšem teké nespolehlivi, hašteřivi, žá
dostivi sporů a moci, ale kde je svoboda a rozum,
tam mohou všecky chyby býti odčiněny.

Proto mluvím k vám, proto jsem přišelsem,
nebo ve všem ostatním světě byli by mne opět
utýralí a ukřižoveli, ale doufám, že vy mne tu
přitisknete k srdci svému,

5 Ostatně věztež, že jsem na většině míst nalezl

sondní a úřední slohové, listonoši atd. byli
jediní, kdo se ze státních zřízenců ke svému
českému původu hlásili. Vyšší kategorie i
poctivá jména avých českých rodičů zpotvo
řovuly, aby nebyly za Čechy pokládány.

V Jetech osmdesátých a počátkem let de
vadesátých začal se však český živel ku plat
nosti hlásiti v celých vrstvách nižšího úřed
nictva a přiznati se k národnosti české přestalo
býti ve státní službě úhonou.

„ V letech pak devadesátých vidíme Čechy
objevovati se na nejvyšších místech úřednické
hierarchie, ovšem še v poměrně malém počtu.

Proč v poměrné malém počtu? Proto,
poněvadž v letech šedesátých a sedmdesátých
z politické neprozíravosti věnovalo se velice
málo Čechů státní slažbě. Mezi českou imtelli
gencí v dobách těch panovala moda, že oslo
vení „ty hofrátel“ bylo dokonce — nadávkou.
Ještě v letech sedmdesátých byl by žádný
dvorní radn, třebas že by byl rodem i smýšle
ním upřímný Čech, nesměl kandidovati za čes
kého poslance. Mladý, schopný český lid byl
od vstoupení do státní služby a do vojska od
vracen, zrazován a proto následkem toho jest
dnes zcela přirozené na vysokých úředních
místech poměrně málo Čechů. Tóho vina spo
čívá zcela jasně v tom, že na místa ta dopo
sud bylo poměrně málo českých kandidatů.
Ty doby ovšem že přestaly, avšak ještě pořád
český živel nebledí proniknouti tam, kam by
proniknouti měl. Čechové celé obory státní
správy ponechávají bez pozornosti a přísluš
ného obsazování. Tak diplomatický a konsulátní
obor jako by pro ně neexistoval! | Konsuly
Spojených států severoamerických stali se ro
zení Čechová dříve, nežli se stali rození Če
chové konsnly soustátí habsburského. A proč?
V Americe si Čechové potřebnou k úřadu tomu
kvalifikaci opatřili, ale zde o to Čechové ne
dbají! V tom to spočívá, že se o mnoho ze
strany české nedbá a potom se žaluje, že ná
sledkem nedbání toho český živel není v tom
a onom oboru zastoupen. Tak se věc má!

Naše veřejnost uvykla si také přes příliš
na pohodlí, tak že mnoho a mnobo našinců
lenuje si dokonce jenom ruku vztábnouti po
tom, čeho by mohli dosíci! A potom se bě
duje a naříká, jak prý Be českému národa
křivdí! Dues ku př. po českých krajích působí
na padesát radikálních a pokrokových redak
torů různých místních politických listů, po
nejvíce obratných a šikovných pánů, kteří
z lásky k vlasti a národu, nedbajíce žalu proto
zarmoucených rodičů nedokončili započatých
universitních studií a nesložili příslušných
zkoušek. Pánové ti jsou vesměs mladí, čiperní,
vidí a znají potřeby českého lidu, což aby ze
své lásky vlastenecké spustili své redaktorství
a raději dokončili svá studia složením rigoros
a zkoušek a aby jako kvalifikovaní lidé vstou
pili do veřejných úřadů se předsevzetím, že
se stanou postupem doby vysokými úředníky
tam, kde dle jejich nářků a žalob doposud
český živel zastoupen není? Považme jenom,
jak by tím vlasti a národu poměrně více pro
spěli, než-li když od svého plnoletí až do smrti

třídy lidstva oddělené, na vzájem se ubíjející, kdežto
zde nalézám se mezi lidem, který, nesa pospolité
jho práce, cítí se býti jednotou bratří a sester.

Svět musí býti změněn, ale má-li tato změna

Jestliže sto králů, sto biskupů, sto vojevůdců
a sto boháčů obrátíte, potrvá toto obrácení jenom
několik let a bude jen povrchní.

Má- však změna býti trvelá, musí vnikati
do nejhlubších vrstev lidu, musí se připnouti ke
krbu domkaře, musí se pevněji připoutati kolem
mošny žebrákovy a musí kolébati v klidu dítě
nouze v chatrči bídy.

Hle, proto přicházím k vámí
Vy to nevíte, ale cesta jest prolomena a

kameny jsou položeny a mnozí jsou již vykoupáni
v lázní tušení. —

Nedomnívejte se, že přicházím, abych k vám
po celé dny mluvil. Každé z mých slov chovejte
v srdci svém a utvrďte ve svém rozumu, a to
vyžaduje času. A každé z mých slov je stkvostnější
než kupa zlata, ano tak stkvostné, že kdyby se
některé ztratilo nebo kdyby mu nebylo porozuměno,
nenahradily by ho všecky poklady země,

A proto mějte pozor, aby vám žádné slovo
neušlo. Budu mluviti srozumitelně a každý den
jenom málo slov, ale v každém slově uchovány
jsou tisícové,a proto musítesamio tom přemíteti!

Napřed vám vyložím písmo sv., abyste mu
náležitě porozuměli, neboť ti, kdož je zachovali,
přijímali všecko, ať jest to pravda neb není, smíchali
to, co k sobě nenáleželo a postrádali duchovních
ramen, silni dosti, aby nesli břemeno, které jsem
na ně vložil,

Pak půjdu mezi vás a ukáži, jak učení moje
přijímá viditelné roucho a tělesný tvar.

Ale dnes už neuslyšíte ničeho více. Máte
dosti na přemýšlení. Zítra v touž dobu se uvidíme.«

Ježíš odešel do svého bytu a vykonával
práci, kterou se živil.. *

+



boudou v novinách bědovati na to, kde na
poště nemají české razítko, který kondukter
neumí česky atd. Pánové ti vstoupí do veřej
ných služeb se zralým zájmem pro veřejné

potřeby, jejich redaktorské zkušenosti budoo
jim jaksi průpravou v další činnosti, proto
est přímo Škoda, když u nás tolik šikovných
lav utone v pěstování politiky v různých

Kocovrkovech.
Nebožtík ministr dr. Kaizl může býti

každému příkladem a vzorem, jak lze novi
nářský smysl, české vlastenectví a státní úřad
dohromady platně slončiti. Nechceme tímto
výkladem soudnou českou veřejnost proti ne
dostudovaným jejím radikálním redaktorům a
vůdcům popichovati, mluvíme jenom ze zku
Šenosti a přesvědčení, jak poměrně jinak ee
slouží veřejnosti hotovému muži, než-li sběhu
ze škol a u*ení.

Dr. Rieger v sedmdesátém roce věku svého
prohlásil, že pro národ a veřejný zájem může
učiniti jediný „hofrát“ daleko více, než-li
moohdy celé sněmovní zasedání. Proto k tomn
poukazujeme před začátkem nového školního
roku s tím přáním, aby naši mladí, schopní a
zejména veřejné události se zájmem sledujicí
mužové ukládali si vážně pro další svůj život
vysoké cíle a mety, jichž dosažení bylo by
nejenom pro ně postavením výhodným, ale jež
by také pro celou českou veřejnost znamenalo
úspěch. Voliti budoucí stav svůj lehkovážně,
nastupovati cestu k němu bez pevného zámyslu,
že v něm nastopující musí vyniknouti, jest pro
každého neštěstím a pro národ Škodou.

To jsme si již přiznali, proč v českých
zemích průmysl a obchod nespočívá v českých
rukou. V ohleda tom jsme si řokli, že se to
děje následkem nedbalosti české strany, která
se v tomto směru právě z dosavadní své
lethargie probírá a chápe se práce, aby zane
dbané dohonila.

Proto třeba také uvědomiti si správnou
příčinu toho, proč v tom a v tom oboru státní
správy není český živel přiměřeně zastonpen.
Když není dostatek k tomu způsobilých kandi
datů, potom jsou žaloby na adstrkování pla
ným povídáním.

O tomto bodu v naší národní organisaci
třeba také klidně a věcně uvažovati. Když
člověk nechce Lhotu za žádnou cena opastiti,
tak ho ve Vídni dvorním radou nebo v Bom
baji konsulem nemohou jmenovati, a když
někdo podává reklamaci, aby nemusil býti vo

Porýní nesmí žalovati, že se nestal feldmarálkem.

Obrana.

. Vzeormnávzdělavací práce. Liberální

Pini učitelé přece by měli aspoň trochu přilžeti k historické pravděa nečiniti směšným
heslo pokroku a osvěty, jehož mají stále plná
ústa. Jak se pánové v historii vzdělávají, jak
znají Husa, jehož tolik oslavují, o tom jeden
malý doklad. „Český Učitel“, orgán těchto
pánů, uvádí v rabrice „Spolková činnost v mě
]]..!!Í.
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V náplní času jsem vystoupil. Ale čas ten
byl naplnén pro mne, nikoli pro lidi.

Potřeboval jsem učeníků, aby slova má
v celém světě byla slyšána, ale pro ně Čas ješié
nepřišel,

Byli všickni příliš détmi světa a uzřeli sotva
prahův krilovstv nebeského.

Z lidu jsem je vybral, neboť z lidu musila
přijíti všecka změna,

Vybral jsem rybáře, sedláky a řemeslníky,
neboť co jest učencův tajno, laikům jest otevřeno.

Když jsem zavolal, přišli a přidružili se
ke mně. Rádi mi byli k službám, ale nebyli děti,
nýbrž dospělí, a svět už je zatemnil.

Doufal jsem, že budou solí země, jež kořením
svým všecko proniká, chtěl jsem, aby se stali
světlem světa, jež po všem šíří jasnotu, kázai
jsem jim, aby byli spravedlivější, než-li fariseové
a zákonníci, aby vešli do království nebeského.
„.., Ale ach! jak slabá byla jejich sůl, jak kalné
jejich světlo, jak chabá jejich spravedlnost!

Myšlénky jejich byly světem tak zatemněny,
že nedovedli se dívati na nádheru, jež se před
jejich zrakoma rozvírala, vůle jejich byla světem
tak ochromena, že dělali krůčky jen tápajíce, jejich
důvěra, bez níž není nic dobrého, byla třtina
větrem se klátící.

Nedovedli porozuměti slovům mým a co
jsem řekl, nedovedla unésti ramena jejich myšlének.

Domnívali se, že podobenství jsou tu jenom
proto, aby zakryla myšlénky, ačkoli naopak jsou
k tomu způsobilá, aby je vyzdvihla a dala jim
náležitější podobu.

Nevěřil jsem jim a oni mně ne.
Tomáš nebyl jediný. Všickni se mu podobali,
Pokrmu, kterým jsem se živil, neznali, a co

jiní seli, to žali. Ale žeň nebyla ani sekána ani
mleta.

Hádali se často zlostně mezi sebou, kdo by

síci květnu“, že kol. Černohous v j. Čermensko
výprachtické přednášel o mistru Jana Hasovi.
Ale jak! Sám „Český Učitel“ bez zardění sdě
luje, že p. řečník ku konci přednášky uváděl
výroky Husových přátel j nepřátel a že
dal zvláště mlaviti Pogiovi, očitému
svědku výslechu odsoazení i opá
lení Husova.

Tak, tak; novověkou podvrženinu bral
epokrokový“ p. učitel posud zcela vážně. Že
židovské a protestantské listy nápadně mlčely,
i když sám dr. Kalousek prohlásil pamflet „Po
giův“ za novověkou podvodnoa podvrženinu,
netřeba se nijak diviti; takové listy stojí o
pravdu a šíří pravdu jenom potad, pokud ji
potřebují k boji protikatolickému. Ačkoli du
Ševní strava organisovaní pánové čerpají vý
bradně z těchto listů, přece se divíme, že ani
učitel-řečník, vzdělavatel, nenablédí aspoň před
přednáškoudo spisůa listů jiných. Poznal by,jak
hloupě „očitý svědek upálení Husova“ svůj pod
vodný pamflet sestavil. Není potřebí čístiani zá
služnou brožuru Kalouskovu ; stačí toliko přečísti
několik listů z Pslackého a Tornka, kde se jedná
o Husovi a pozná se lehce, jakou lživou sláta
ninou jest onen pamflet. Ale pan učitel „vzdě
lavatel“ bez pochyby se spokojil přečtením ně
kolika čtyrkrejcarových liberálních brožur;
kdyby si byl lámal hlava Tomkem nebo Pa
lackým, jistě by se byl k své hanbě na „oči
tého svědka Pogia“ neodvolával; spíš by byl
řekl, že ten „očitý svědek“ žil v Německu
v devatenáctém století.

Zajímavo jest dále přitom tolik, že žádný
z přítomných liberálních učitelů „učeného“
přednášeče neopravil a že i „Český Učitel“
jako mlavčí organisovaného učitelstva sám
papouškuje o „Pogiovi, očitém svědku výslechu
odsouzení i upálení Husova.“ To jest vskutku
významné, že sám generální štáb organisovaných
jest tak „uvědomělý“; neví chudinka, jak bez
děčně kollegu nedouka staví na pranýř.

A tací „učenci“ stále odporučují osvětu
a pokrok — jiným. Jak znají asi jiné doby
dějin českých, neznají-li ani dějínné abecedy
z doby Husovy? A tihle pánové se odvažují
bez rozmyslu pomlouvati katolické učence jako
tmáře, zlobí se na každého uvědomělého uči
tele, který nechce právě přísahati na jejich
„věda“, chovaje se k církvi snášelivě. Kdyby
onen podvodný pamfletář byl psal proti Hu
sovi, tu by ovšem pánové o jeho prolhanosti
věděli dávno.

Jiné nepravdy ničím neodůvodněné, které
pen řečník po jiných papouškoval, necháváme
stranou, poněvadž nášlist již častěji při jiných
příležitostech ty nepravdivé fráze odrazil;
nudilo by opakování téhož. Rozumí se ostatně
samo sebou, že kdo dovede balamutit poslu
chačstvo zřejmou a nešikovnou podvrženinou,
dovede také šířiti lži méně křiklavé. Proti
církvi i těm „nejuvědomělejším“ každý pro
středek dobrý — i pamflet novověkého pro
testantského podvodníka.

z nich byl největší, ačkolrv jsem jim řekl, že
v království nebeském nejmenší jsou největšími.

Měli strach před tělesným zánikem, ačkoliv
jsem je učil, že tělesný život je bez ceny.

Byli pomsty chtivi oproti Samaritánům,
ačkoliv jsem jim zapovéděl, nemstíti se, a tím
nkázali, čí že jsou dětmi.

A přece mne prosili, abych jejich důvěru
ve mne zvýšil, jakobych mohl někoho nutiti
k tomu, aby přijímal duchovní pokrm!

astěji se tázali: Hleď, všecko jsme opustili
a šli 24 tebou; co teď za to obdržíme?

Chtěli míti svět, světa si žádali. Tak málo
porozuměli tomu, čemu jsem je učiti chtěl.

Matka synů Zebedeových přišla nejdříve
ke mně a pak přišli její synové žádajíce, abych
jim dal místo, jednomu po mé pravici, druhému
po levici, když jsem přišel do své slávy.

Ze žena toho pro své syny žádala, to podobalo
se ovšem ženě, ale že synové toho žádali, kteří
byli po čtyři léta mými učeníky, to dokazuje, čí
že byli dětmi.

Vždycky, když jsem byl v nebezpečí, ulekli
se, když nebezpečí uviděli; ale když ho neviděli,
byli smví a mdlí.

Když jsem bolesti cítil v myšlénkách na zlobu
světa a na smrt, která mne jako všecky proroky
očekávala, spali, a když jsem je po třetí budil,
byli spánkem spiti.

Když jsem byl zarmoucen až k smrti, spali
netoliko spánkem těla, nýbrž, což více bylo, spánkem
ducha.

Když jsem byl spoután, utekli všickni, vy
jímaje dva, z nichž jeden mne zradil a druhý
zepřel.

Ducha, který oživuje, neznali“a maso, do
něhož upadali, nepomáhalo jim. A mnozí z těch,
kteří šli za mnou, neputovali déle se mnou, když
jsem jim řekl, jakými otroky světa jsou.

Politický přehled,
Politická situace v Uhrách dosud se nevy

jasnila. Maďaři slavomamem jsouce opojení ne
chtějí ustoupiti ani na krok. Nešetří stařičkého
mocnáře našeho, na nějž neúprosné doléhá tíha
věku a vnitřní rozháranost říše, Smutně zní slova
panovníkova: -Jsem starý, nemocný muž, který
toho zasluhuje, aby byl šetřen. Neznám druhého
panovníka, aby v mém stáří a po tak dlouhém
vladaření s tolika starostmi měl co činiti.«—Poli
tikové maďarští najednou v nadějích svých byli
ochlazení Domnívali se, že mocnář požadavkům
jejich hned vyhoví. V politických kruzích se soudí,
že koruna většinu národních požadavků považuje
za nebszpečné armádě.

Dnes více jako jindy se ukazuje, jakým ne
štěstím pro říši byli velebení státníci némecko
liberální Schmerling a Beust. kteří dualismem jed
notu říše nalomili, panovačnost a osobivost ma
ďarskou vyvolali v naději, že za to dle hesla
»rozděl a panuje o vládu nad národy v říší naší
rozdělí se liberálové němečtí s liberály maďarskými.
Dualismus a stálá ústupnost vůči Maďarům zavi
nila nynější neblahé poměry. Nemaďarští národové
v Uhrách: Slováci, Němci, Rumuni, Srbové a
Charvaté, kteří vlastně tvoří většinu v Uhrách,
chystají se císaři podati pamětní spis, v němž
chtějí prosit, aby se Maďarům v otázce armády
nepovolovalo. Dobře vědí, že maďarská řeč ar
mádní vedle platné už maďarské řeči státní má
býti novým prostředkem na zotročení nemaďarských
národů v Uhrách. Mocnář opustí Uhry v sobotu
20. t. m.

Vzdáním se mandátu se strany. poslance
Udržala. jenž byl říšským poslancem za obce
obvodu pardubského, nastává nová volbi. Na schůz!
v neděli představil se voličům kandidát mladačeský
dr. H. Janovský a protikandidát agrarní Švejk,
nastoupivší místo Markalousa, jenž se kandidatury
vzdal. Při hlasování zůstali. mladočeští | voliči
v menšině.

Car Mikuláš II. přijede dne 28. září do
Vídně navštívit císaře pána. Návštěvě té přikládá
se už nyní veliký význam politický.

V Macedonii po nastalých žních roje po
vstalecké se rozmnožily. Urputný boj vede se na
obou stranách. Turecko dále slibuje opravy atím
utišení, ale kde nic-tu nic.

Lord Salisbury, stařičký a dlouholetý kon
servativní statník anglický, zemřel.

Řádná valná schůze
Polit. družstva tiskového pod ochranou sv.

Jana Nep. vHradci gánálové dne 24. srpnaU3.

Místopředseda družstva vsdp. vikář V. Uhlíř
zahajuje schůzi o půl 35.hodiněu přítomnosti 1 člení
modlitbou a vřelou promluvou. Vzpomíná nejprv bo
lestné ztráty, kterou utrpělo družstvo úmrtím ndp.
biskupa Edvarda Brynycha. Shromáždění povstáním
projevuje souhlas se slovy p. vikáře a uctívá tím pit
mátku zvěčnělého protektora jednoty. Na to přechází
p. místopředseda ku vzpomínce nového Vrchního Pa
stýře ndp. biskupa dra. Jos. Doubravy 1 vybízí
členstvo, aby provoláním slávy vzdalo hold Jeho
Biskupské Milosti. Vyzvání tomuto. shromáždění
ochotně vyhovuje. Na to přechází pan vikář Uhlíř
ku nastínění finančního stavu družstva. Z nastíněné
této rozvahy vysvítá, že družstvo má značná aktiva
v realitích a dluhy se stále umořují.

Ze všech podniku pouze spolkový dům není
aktivním, kdežto všecky jiné podniky jsou samy sebou
schopny života. Podpora »Adalbertinu“ dá se bez
obtíží poskytnouti použitím papežského indultu. Ob
šírný výklad o výhodách tohoto indultu bude roze
slán v těchto dnech po všech beneticiatech, protože
v některých vikariátech, zejména německých, nebylo
povšimnuto této pomocné akce.

Po řeči p. předsedy přečten protokol o minulé
valné schůzi a jednatel p. dr. Reyl podal jednatel
skou zprávu, z níž vyjímíme následující:

Politické družstvo ukončilo 10. rok své Čin

nosti a proto by mělo časový tento mezník dle ob
vyklého spůsobu oslavovati | manifestační nějakou
slavností. Že nedošlo k této jubilejní slavnosti, není
zaviněno snad vnitřní slabostí spolkovou, nýbrž odů
vodněno zcela jinou příčinou. Družstvo dosud truchlí
nad ztrátou svého zakladatele a největšího svého
příznivce ndp. biskupa Edvarda Brynycha. Žal nad
ztrátou tak velikou nedopouští podnikati hlučných
oslav, proto omezí se družstvo na vydání pamětního
spisku v upomínku na desítileté své trvání,

Počátek právě uplynulého desátého správního
roku nemůže se nazvati příznivým a pro rozvoj
spolkového života povznášejícím. Nešťastnou katastro
fou záloženskou v Praze rozvířena byla hladina katoli
cké veřejnosti tou měrou, že místo pokroku bylo nutno
hájiti ohroženou posici nadlidskou téměř obětavostí
kněžského stavu. V neznalosti skutečného stavu zkra
chované záložny prohlásili někteří jednotlivci soukro
mou tuto záležitost za zájem celého stavu a vynutili
opovězeným pranýřem ohromné oběti na sanaci ne
zhojitelného ústavu. Tím způsobem ztratilo kněžstvo



dvakráte své těžce nashromážděné úspory. Jednou
jako vkladatelé, podruhé jako zbytečně obětaví zá
chranci. Zřídka kdy jindy zatížena byla katolická
česká veřejnost tak hrozivou událostí, jakou jest bez
odporu katastrofa záloženská. Nelze se diviti, že i
družstvo naše pocítilo závažnost této situace jak
v morální, tak i v materielní podpoře svého členstva.

A do této kritické chvíle spadá též úmrtí ndp.
biskupa Edvarda Brynycha, jenž po krátké nemoci
podlehl zákeřné vnitřní chorobě dne 20. listopadu
r. 1902 ku upřímnému zármutku všech uvědomělých
katolíků českých. Zvěčnělý“ biskup družstvo před 10
lety o kněžských duchovních cvičeních dne 25. srp
na 1893 založil a po celých 10 let byl nejenom
hmotně obětavým příznivcem, ale i vlastním jeho
inspiratorem. Družstvo bylo po 10 let vykonavatelem
organisačního ducha velikého biskupa, proto úmrtím
jeho ztratilo velmi mnoho. Ba bylo by snad druž
stvo ztratilo úmrtím biskupa Brynycha všecko, kdy
by nový Vrchní Pastéř, ndp. biskup Dr. Doubrava,
nebyl se družstva ujal a jemu Svou hmotnou i mo
rální podporu blahosklonně přislíbil Chovajíce v srdci
vděčnou památku zvěčnělého svého zakladatele, mů
žeme pod ochranou svého Vrchního Pastýře s nej
lepšími nadějemi kráčeti dále za šlechetným svým
cílem ku prospěchu církve a vlasti.

Výbor konal 8 schůzí, jednotlivé odbory dle
potřeby častěji. Koucem správního roku vzdal se
předsednictví i výborství dlouholetý předseda druž
stva vsdp. kanovník Dr. Jan Soukup, jenž s pisate
lem této zprávy řídil agendu družstevní hnedle v pr
vém správním roce a pak nepřetržitě po 5 let, po
čínajíc rokem 1898. Jest tedy jméno kanovníka Dra.
Soukupa nerozlučně spojeno s četnými velikými pod
niky družstva a jest jenom toho želeti, Že unavující
a zodpovědná agenda družstevní nutí p. kanovníka
ku resignaci.

Ve prospěch katolického uvědomění v Čechách
přispělo družstvo značnou měrou pořádáním skvělého
II. katolického hradeckého sjezdu. Jestliže prvý sjezd
hradecký v r. 1897 měl průběh veskrze zdařilý, byl
úspěch druhého sjezdu ve dnech 24. a 25. srpna r.
1902 přímo oslňující. Do Hradce Králové zavítalo
nejméně 10.000 uvědomělých katolíků, takže veřej
nost česká mohla z vlastního názoru poznati, že
otázka náboženská jest dosud hlavním a nejdůleži
tějším zájmem české duše.

Druhý ejezd hradecký, jakkoliv diecésní, po
vznesl se svým zdarem na všeobecný sjezd katolíků
českých a poskytl zneuznávanému biskupu Edvardu
Brynychu nejlepší vysvědčení, že desítiletá jeho apo
štolská práce přinesla požehnání.

Význam družstva osvědčil se též při pořádání
papežské akademie na oslavu 25letého pontifikatu
sv. Otce Lva XIII. a při intronisační slavnosti no
vého ndp. biskupa. Nechybujeme se pravdy, tvrdí
me-li, že bez družstva a bez jednoty katolických to
varyšů nemohly by se manifestační katolické slav
nosti v Hradci Králové pořádati.

Nezapomínáno na drobnou vzdělavací práci.
Družstvo ochotně vysýlalo řečníky do katolických
jednot, kdykoliv bylo o to požádáno. Tak řečnil dp.
redaktor Sahula během roku na 22 schůzích, p. Ur

Přednášky přičiněním družstva byly konány na
26 místech. Přednášel dp. redaktor Sahula: v Ko
stelci n. Orl, v Častolovicích, Černilově, Hlinsku,
Hradci Králové (2), v Chrudimi, Jilemnici, Kněži
cích (2), v Libici n. C. (2), v Ličně, Polici, Rych
nově n. K., Skutči (3), v Třebechovicích (2), v Tý
ništi n. Orl, Nebovidech (2).

Pan Urban, starosta odbor. sdružení, v Ronově
oh1+ v Litomyšli **/,, v Rychnově **/,, v Polné '5/,,
v Pardubicích '/.

Dp. P. Milo Záruba přednášel v Dol. Městě,
v Čajově, v Čáslavi. Vdp. Dr. Domabyl v Čáslavi.
Pan Šafránek v Želivě.

Přese všecku nepřízeň poměrů vykázati se mů
že družstvo na poli veřejné práce slušným úspěchem,
což zejména platí o činnosti tiskové. Diecésní kato
lický týdenník »Obnova« při letošní ztrátě svého
výtečného úvodníkáře přece setrval na výši listu se
riosního a vlivuplného, jak se to objevilo patrně při
úpadku sv. Václavské záložny a při kladení kamene
ku pomníku Husově. Když všecky jiné listy vybízely
horečně kněžstvo ku obrovském darům na sanaci,
odporučovala naše »Obnova« klidnou reservu a roz
vážnost v upisování darů. Dnes celá česká veřejnost
a zejména naši bedliví čtenáři uznávají správnost naší
rady. Rovněž při kladení kamene ku Husově pomníku
odporoučela »Obnova« při všeobecné panice plný klid
a naprosté ignorování husitské horečky. Taktikou
»>Obnovy«řídily se téměř všecky katolické
listy, čímž ušetřen byl veškerému duchoven
stvu katolickému v Čechách zármutek nad po
uličními provokacemi. Povinností žurnalistiky zajisté
jest připravovati příslušníkům strany příznivou po
sici třeba i za cenu volby menšího zla. Nelze-li ne
přátelské tvrze přímým útokem dobýti a lze-li ji bez
ujmy cti obejíti, pak hlučné přípravy k obléhání ko
nané jsou zbytečnou náparou sil, jichž se potom na
dalším postupu nedostává. Kdyby byla »Obnova« se
svým passivním stanoviskem při husitských slavno
stech osamotněla, pak by němečtí pastoři ve svém
církevním úboru byli paradovali na slavnostní tribu
ně ze vzdoru ke katolické opposici. Běh událostí
dokázal, že »Obnova« poskytuje svému čtenářstvu
cenné informace a správnou direktivu. Proto by ze

jména diecésní duchovenstvo mělo tak vážného spolu
bojovníka podporovati předplácením, získáním nových
abonentů, inserty a zasýláním věcných zpráv.

Ne menší cenu mají »Časové Úrahy«, které
za svou láci přinášejí vesměs cenné publikace. Po
stapem času vznikly v Čechách nové sbírky časo
vých letáků, ale naše »Čas. Úvaby« nestalyse proto
zbytečnými, protože zastupují určitý směr v katolické
publicistice, uveřejňujíce za levný peníz práce hlou
běji založené a důkladněji propracované.

Kalendář »Štíte na své třetí pouti došel již
příznivějšího přijetí nežli ve druhém svém roku, proto
lze doufati, že tento bojovník o povznesení katolické
kalendářní četby horující nebude nucen pro neteč
nost čtenářstva ustoupiti před tuctovým zbožím z li
terárního kolbiště.

Letošním rokem založilo družstvo nový časopis
»Knihovnu Obnovy«, jenž přináší ročně 4—5 svaz
ků dobré četby. Jednotlivé svazky však jsou úplně
samostatnými publikacemi, takže není ani třeba na
celý ročník se předpláceti. Založili jsme knihovnu
hlavně proto, abychom dosáhli výhod při poštovní
expedici. Dosud vyšly v této knihovně »Kříže a
kalichy« a Mimrovy »Povídky«, kteréž byly určeny
za letošní členský podíl.

Se všemi podniky bychom mohli býti spokojeni,
jen spolkové dům jest stále tím ubožákem, jenž se
neumí sám živiti. Bez podpory kleru mnoho dní by
nepřečkal. Letos schází nám dosud každoročně ze
snulým ndp. biskupem věnovaný dar 2000 Ka již
tento nedostatek nám značně rozrušil účetní rovno
váhu. Neopouštějme dílo, které má býti dle intence
zakladatelů pomníkem biskupu Edvarda Brynycha.
Obyčejně potomstvo sbírává ochotně teprv na pom
níky zemřelých velikánů, proto nebudiž nám obtížno
sbírati na pomník velikého biskupa. Pravidelná do
brovolně placená daň pp. farářů po 10 K a pp.
kaplanů po 5 K po dobu dalších 5 let mohla by
odstraniti každoročně v jednatelské zprávě opakované
nářky na chatrný stav >Adalbertina«.

Pomoc +»Adalbertinu« lze poskytnouti i bez
vlastního ochuzení. Sv. Stolice poskytla vzácné vý
hody ve prospěch diecésního domu poskytnutím in
dultu in accipiendis stipendiis diebus festorum sub
latorum ad usum Adalbertini, ale snad polovina
diecésního kléru má menší zájem o svůj diecésní
dům nežli vzdálený Řím. Soudíme tak z toho po
divného zjevu, že papežského indultu nebylo v polo
vině osad použito, jakkoliv to neukládá žádné zvláštní
námahy. Snad hraje hlavní roli v tomto zjevu ne
porozumění družstevnímu oběžníku, jinak by bylo
nutno pochybovati o socialní vyspělosti našeho člen
stva. Vedle indultu přispívá ku zdaru Adalbertina
též čilý obrat v naší knihtiskárně, která výtěžku
svého užívá jen a jen ku spolkovým zájmům. Proto
podporujte svou tiskárnu a budete podporovati sami
sebe. Dnes organisují se všecky stavy a jenom svou
organisací vynucují vážnost jednotlivcům. Nebude-li
každý jednotlivec míti na zřeteli též zájem a váhu
celého stavu, pak pokleslá vážnost celého stavu
stane se údělem každého jednotlivce.

Zpráva účetní p. drem. Novotným sestavena
vykazuje na členských příspěvcích 3046 K, na da
rech 6811 K. Členské příspěvky se stále menší,
ježto starší členové své příspěvky již mají zaplaceny
a nových členů velmi málo přibývá. Vydání bylo
příjmy úplně kryto. Zpráva se schvaluje.

Na to referoval p. jednatel dr. Reyl o zřízení
kursu pro výcvik kostelních varhaníků pro venkovské
obce. O návrhu se rozpředla živá debatta, jíž se
účastnili pp. Douda, dr. Hejčl, Orela Svatoš. Usne
seno požádati bisk. konsistoř o podporu tohoto pod
niku a provedení svěřeno výboru.

Volby nového výboru řídili zvolení skrutatoři:
pp. dr. Hejčl, Orel, Kristian, Eisler.

Za výbory a náhradníky byli zvoleni pp.: Dr.
Gustav Domabyl, prof. theologie, František Douda,
farář v Dohalič Ant Dvořák, děkan v Nebo
videch, dr. Jan Hejčl, prof. theologie,Dr. Jan Jindra,
prof. theologie, František Jukl, katecheta v Hradci
Králové, Frant. Kerner, č. kanovník, Dr. Jos. No
votný, prof theologie, Dr. Frant. Reyl, řiditel Bor
romea, Jan -Seidl, děkan v Černilově, Vladislav Se
kera, řiditel Rudolfina, Josef Vaněček, kaplan v Mi
kulovicích, Václav Uhlíř, bisk. vikář, Karel Janský,
farář v Uhersku. ©

Při volných návrzích byli zvoleni za čestné
členy družstva dlouholetý p vsdp. kanovník dr.
Soukup a dlouholetý člen výboru vsdp.čestný ka
novník Tomáš Střebský.

K návrhu jednatelově usnáší se valná schůze
protest povznésti proti znemravňující literatuře, která
v poslední době různými pamflety podrývá státem
uznané náboženství katolické a dobrý mrav.

Valná schůze se končí ke 4. hodině.
Výbor se ustavil hnedle po valné schůzi. Před

sedou p. vikář Uhlíř, místopředsedou p. kanovník
Kerner, jednatelem dr. Reyl, pokladníkem dr. No
votný.

V PRAZE »„OBNOVU«

ožívá ala a ©prodajínovinp. M. Vlka na
Příkopech.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červemých Pešek. Křeetaneko-kato

lický vzdělávací podporající spolek „Svormost“ se
sídlem v Červených Pečkách konati bude v neděli dne
80. arpna £. r. o 4. bod. odpol. měsíční spolkovou
echůsí ve spolkových místnostech v hostinci pana Jos.
Kuchaře. Program: 1. Čtení protokolu minulé schůze.
2. Sdělení spolkových zpráv. 3. Přednáška důst. pana
Josefa Mynaříke, kaplana v Černilové:„O významu
svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje
v dějinách“. 4. Placení měsíčních příspěvků a přibla
šování se nových členů. 5. Volné návrhy. I nečlenům
vstup volný.

Zprávy místní a z kraje,
Návštěva p. biskupa v Králíkách.

J. B. M. ndp. Dr. Josef Doubrava zavítal v průvodu
vys. důst. p. kanovníka J. Bartáka a svého ceremo
náře dp. H. Doskočila v pátek dne 21. srpna do Krá
lk, aby uctil v poutním chrámu na hoře Matky Boží
nejblahoslavenější Pannu Marii a při tom zároveň

vzbudil diecósní kněžstvo, kteréš tu v klášteře O0.
emptoristů konalo duchovní cvičení, k horlivému

konání svých povinností. Ačkoli tato návětěva p.
biskupa měla ráz jen soukromý, přece obyvatelstvo
Králík použilo té příležitosti, aby svého nového vrch
ního pastýře co nejactivěji pozdravilo. Přijeliť k uví
tání J. B. M. na nádraží místní duchovenstvo, hrab.

althanskýsprávce jsko patronátní komisař,celá městská rada, okresní starosta, úřadající přednostovéc. k.
okr. soudu, c. k. berního úřadu, c.k. notariátu, ře
ditelé král. čes. zemské polepšovny, obec. s měšťan
ských škol atd. Králický p. farář Adal Brix projeviv
ve své uvítací řeči radost z toho, že může uvítati
ve své kolatuře nejd. vrchního pastýře, představil

jednotlivé pny J. B. Milosti. V Králíkách ve farnímchrámu vykonal p. biskup krátkou pobožnost, načež
vyjádřiv své potěšení z tak srdečného přijetí a slíbiv,
že na zpáteční cestě se ještě zastaví, odejel na Horu
Matky Boží,kdež ma dpp. P.P. Redemptoristy, pří
tomnými kněžími exorcitanty, značným počtem věřícího
lida, školní mládeží a j. bylo připraveno slavnostní
uvítání. — V sobotu dne 2%. srpna na zpáteční cestě
poctil nejd. p. biskup svou návštěvou p.faráře králí
ckého, s nímž pak odebral se do zasedací síně měst.
úřadu, kdež se byli zatím ehromášdili všickni pánové,
kteří byli předešléhodne uvítali p. biskupa. Parkmistr
p. Jan Kretschmer slovy uctivými uvítal p. biskupa,
vysloviv srdečnou radost s návštěvy tak vznešené.
Pan biskup promlouval se všemi co nejsrdečněji, takže
všickní byli nadšeni dobrotou a laskavostí nového
vrchního pastýře. Svým vystoupením získal si rázem
srdce všech. — Na konec ještě zavítal do král. čes.
semesképolepšovny prozanedbané chlapce. V ústavní
kapli shromážděné chovance otcovsky povzbadíl k bo
bumilým ctnostem, konaje i to úřad „dobrého pastýře“,
který hledá ztracené ovečky. Uděliv přítomným biskup
ské požehnání, rozloačil se co nejsrdečněji se všemi.
První tato návštěva nejd. p.biskupa zůatavila v úrdcích
všech hluboký dojem, n poznali,že p. biskup pra
kticky provádí slora, která byl při svóm vjezdu do
Hradce Králové pronesl: „Láska nás spřátelí a naváše
pouto mezi námi.“

Ze Všeodber. sdrašoní křest. děl
mletva. Schůze plenárního výboru dne 23.arpna. Pří
tomní: vdpp. dr. Fr. Reyl a A. Dvořák, J. Maštalíř,
J. Hardálek, C. Lokvenc, V. Bíbus, J. Urban, Ant.
Pochmon, Karásek, Lábus a Polák. Podpory nemo
censké uděleny: A. Luěničkovi v Hradci Králové (7
dní srdeční křeče) 6 K, A. Středovi s Upice(14 dní
rheumatismas) 9 K, T. Mírvaldovi v Sušici (7 dní
katar plic) 8 K, J. Tačkovi v Náchodě (14 dní katar
žaludeční) 6 K, M. Rendlové v Sušici (7 dní rheuma
tismns) 6 K, L. Jakešovi v Č. Třebové (14 dní zánět
kostí) 6 K, J. Ješkovi v N. Městě s K 42 hb; v ne
zaměstnanosti Al. Černému v Praze 4 K. — Vyřízen
vnitřní záležitosti spolkové a odboček v Hoře Kutné,
Mýtě u Zb. — V října bude zřízen v Hradci Králové
sociální kurs. Podrobnější zprávu o tompodá zvláštní
komise, sestávající = Politickéhodražstva tiskového
v Hradci Král., Ústřední jednoty katol. spolků a Sdru
žení. — Nastíněn postap práce k valné hromadě. —
Usneseno, aby pořádány byly okrskové sjezdy; po
drobnější o tom správu vypracuje a podá užší výbor.

Zápis žáků de měšťí.školy chlap.
v Hradel Král. konati so bude v úterý dne 15.
a ve středu dno 16. září od 9 do 12 hod. dopol. a
"od % do 4 hod. odpol. a ve čtvrtek dne 17. jen
dopoledne. — Ve čtvrtek odpol. o 2. bod. jsou přijí
mací skoušky, ku kterým si kašdý žák přinese péro
a papír;po nich se rozhodne o přijetí neb odmítnutí

dákově. — K zápisu dostaví se šáci se svými rodiči
nebo jejich zástupci a vykáší se školními správami
nebo vysvědčeními a vysvědčeními očkovacími. —
Žádoucno, aby zdejší rodičové, jejichž synové mají

stoupiti do I. třídy, přišli k zápisu hned v úterý. —
bo I. třídy přijmou se žáci, kteří školními správsmi

prokáží, že s dostatečným prospéchem navštěvovali 6.
ročník některé školy obecné nebo kteří jsouce prohlá
šeni sa způsobilé ku postoupení a vykasujíce s jed
notlivých předmětů podle průměru čtyř čtvrtletí
poslední správy známku „sotva dostatečně“ nebo
„nedostatečně“ vykonají z těchto předmětů přijímací
skoušku s dostatečným prospěchem. -—Také se mohou
přijmouti žáci nejméně 10letí, kteří nemohouce se
vykázati, že s dostatečným prospěchem vychodili 5.
ročník školy obecné, podrobí se přijímací skoušce
s učiva 5. ročníku, za kteroužto zkoušku sapravití

art rem taxu 13 koran. — Ku přijetí do II. atřídy potřebí je vysvědčení školy měšťanské nebo

průkazu o přiměřeném stáří r. běšném vzdělánískouškou přijímací, za kterou také je zapraviti taxu
12 korun. — Nový rok školní započne službami Bo
šími v pátek dne 18. sáří a pravidelné vynčování



Kněžská duchovní evičemí konalase
v Hradci Králové vo dmech 36.—28. srpna sa účas
tenetví nejdp. biskupa řísením vldp. superiora Rejska.
Zpovědníky zvláště pozvanými bylí vldpp z řádu av.
Františka: Kazimír Adámek, kvardián v Prase a
Akursins Košťál, kvardián v Zásmukách. Ostatních
účastoíků bylo 136.

Hudební ústav Mat Nepeřeného
vwHradel Král. Zápis nově přistapujícíchžáků
děje 60 každodenně od 1. září, věd nd 8—12 a od
2—6 hodin v místnostech ústava v Dlouhéul. č. 200,
proti měst. divadla. Vyučovací předměty: nauka
o harmonii, zpěv, klavír, bousle a violončello. Ku
konci škol. roku velká veřejná skouška. Ředitelem jest
Mat. Nepeřený, varhaník při dómu.

Úmrtí. Paní Karolina Mahrlorá, choťměšťana,
předsedkyně dobročinného komitetu dám a dlouholetý
člen výboru „červeného kříže“ v Hradci Králové atd.,
zesnola klidně po krátkém utrpení ve čtvrtek dne
30. srpna 1903 v 68. roce věku svého. Pohřeb konal
se v neděli 23. srpna odpol. za velmi četného účas
tenství na břbitov Pouchovský.

Dar. Pen Čeněk Mahbrle, měšťan královéhra
decký, sa příčinou úmrtí evé choti pí. Kar. Mahrlové
věnorel 100 K ve prospěch místních chudých.

Strašidlo za sv. Duchem. V kostelní
ulici na boční straně domu od sv. Klimenta na ná
městí naskytuje se prozvláštní podívaná: omítka
jest tu aš zčernalá, rozpukaná, na mnohých místech
odprýskaná; není radno jíti kolem, aby někobo zvět
ralá malta řádně neposypala. Návětěvníci Hradce,
jichž nyní denně mnoho v městě vídati bývá, jak se
ta porozhlédají po různých památnostech, jistě se při
vykročení z kathedrály u sv. Dauche zarasí nad pro
tějším strašitelným obrazem. — A přece majitel zmí
něného domu má ještě v kapse nějaký groš, aby ta
ohyzda dal odstraniti. Pěstitelé pak krasocitu v městě
našemkde jsou?

Dobročinná sbírka. Voprospěchobyva
teletva v jižních Čechách stiženého ve dnech 13., 17.
A 19. července t. r. krapobitím, došly okresního hejt
manství tyto milodary: Důstojný farní úřad v Necha
nicích I. sbírka kostelní 53-20 K.Obec.Sachá sbírkou
19-34 K. SI. Josefina Schrottová, učitelka v Hradci
Králové 10 K. Filialka rakousko-uberské baoky
v Hradci Králové 20 K. Obec Klenice sbírkou 25-40 K.
Karel Weinrich, velkostatkář v Dobřenicích 100 K.
Městská spořitelna v Hradci Králové 100 K. Dámský
-odbor „Červeného Kříže 200 K. Důstojný farní úřad
v Miletíně sbírkou kostelní 12 K. Město Miletín
sbírkou v obci 38:70 K. Obec Říbsko sbírkou 10 K.
Důstojný farní úřad v Problazi sbírkou podniknutou
-dp. koop. Leop. Opletalem v obcích: Dolní, Horní
a Nový Přím, Střezetice, Popovice, Problaz a Bor
85:40 K.Jeho Jasnost kníže Schonbark Hartenstein
v Milotíně 300 K. Obec Lukavec abírkou 39:20 K.
Občanská záložna v Miletíně 10 K. Záložní úvěrní
ústav v Hradci Králové 50 K. Dosnd úbrnem 1068-22 K.
Všem dobrodincům vzdává se tímto jménem postiže
ných srdečný dík a prosí se zároveň snašně o další
milodary, aby bídě nešťastníků aspoň částečně mohlo
býti uloveno.

Oheň v lázních. Parnílázněp.V.Štorcha
na Prašekém Předměstí u Hradce Kr. chystaly so
vyhořet. Kolem 3. hod. odpol. dne 34. t. m. počal se
najednou ze střechy lázní valiti dým. Hned vniknato
na půdu a oheň v zárodku ubašen. Při tom shledáno,
že obeň byl salošen; ne několika místech půdy polo
ženy byly totiš kusy hadrů polité petrolejem. Pode
sřenípadlo na majitele lázní, jenš také ještě téhož dne
„satčen a odveden do vyšetřovací vazby kraj. soudu
v Hradci Král.

Odbor Ústřední Matice Školské pro
'Kuklemy a okolí pořádá v neděli 6. stáří b. r.
-nábavný večer ve prospěch Ústřední Matice Školské
-v Kuklenách v hostinci u „Bayerů“.

fSmělé krádeže. (ZNovéhoHradceKrálové.)
V sobotu dne 3%. t. m. ukradeny byly v obci Klaku

V Váci. Kudrnovi 5 husy a p. J.Rejmanovi 2 husy.neděli na to vedrali se neznámí lupiči do komory
(p. J. Hrašy a sebrali mu veliké množství šatstva,

prádla, vůbec vše, co se jen odnésti dalo a zmizelistopy. — V týž asi čas navštívili zloději hostin
ského p. J.Machka ve Střebší; vnikli do jeho kupeckého
krámu, jejž zcela vydrancovali. Dle všeho řádí tu
dobře organisovaná banda zlodějská. Po pachatelích
se horlivě pátrá.
U Pohamské pohřebiště. V Nepasicíchu

"Třebechovic objeveno bylo v tomto týdnu na poli za

stodolou p. Zvoníčkovoupohanské pohřebiště. Orbouostaly se na pov pelnice se sbytky la a
kosti. Vdelším trání asa dozorupříslušnýchčinitelů

-se pokračuje.
Česká obchodní gremia a spolky

obchodní vůbec. Širší komité s obchodních
gremií v Hradci Králové, Jičíně, Dvoru Králové,

mnici, Mladé Boleslavi, Nov. Bydšové a v Hořicích
ve avé echůzi dne 6. srpna 1903 v Hradci Králové
konané se usneslo, aby podniknuty byly kroky na
odstranění mnohých nezdravých poměrů ve stavu ob
chodním. Z té příčiny pod záštitou Jednoty obchodních
gremií v království Českém pořádána bude v Hořicích

u příležitosti tamní vý dne 3%.sáří 1903 velkáporadní schůze českých obchodních gremif a spolků
obchodních, v níž by bylo pojednáno: 1. O osnově
„sákona pa zamezení pijáctví a o stanovisku kupectva
k resolucí říšského sjezdu hostinských v r. 190% ve
Vídni konaného. (Referuje pan J. Špírek, delegát Jed
-noty obchodních gremiív Praze.) 2. O organisaci
obohodnictva v rámci společenském. (Referuje p.V. J.

Bpalek, člen představenstva obchodních gremiív ci
ové.) 3. O průkesu způsobilosti. 4. Volné návrhy.

(r masí býti do 28. tohoto měsícepořádajícímuvýboru písomač oznámeny.) Jest nutno, aby přitáto
poradní schůzi zastoupena byla všecka česká obchodní
gremia a spolky obchodní, neboť jedině svorným a
věsobecným účastonstvím v r 0 povznesení našeho
stavů, můšeme donfati, že docílíme konečně žádoucí
nápravy. Podrobnosti echůse a celkového pobytu

v Hořicích budou v krátké době oznámeny a dotazy
buďte řízeny na širší ojezdový komitét obchodních
gremií v Hořicích,

Zpráva školská. V 0. výročnísprávě Ju
bilejní vyšší reálky v Kostelci n. Orl. za rok 1902-83
pojednává Dr. Jar. Jeništa o pokroku metrologie a
podává několik slov o praktických fysikálních crviče
ních žákovských. Na ústavě tomto, dosudo © třídách,
působilo 16 sil učitelských. Žáků bylo 823, vesměs

-hů, s nichž 306 nábož. katol., 8 evang. a5 ierael.
kolného přijato 98090K, tax a příspěvků 9568 K.

Knihovaa učitelská má celkem 450 děl v 771 av.,
76 knih v příračním oddělení učebnic a 64 obrazů.
Knihovna žákovská obsahuje 601 spisů v 899 av.,
knihovna cbudých 60 učebnic v 1277 sv. Na podpory
dákům přijato 1226 K 23 b, vydáno 1044 K 71 h. —
Zápis žáků do I. tř, konati se bude dne 17. září
od 8.—10. hod. v ředitelně ústavu.

Výstava čes. sevorových. v Hořících.
V sobotu dne 39. t. m. o 1!/, hod. odpolední konati
se bade na výstavě v restauraci hořického pivovaru
sjezd majitelů domů z českého severovýchodu, svo

laný ústřední jednotou majitelů domů v král. Českémv Prase. Hlavním předmětem jednání bude enížení
daně činžovní a domovní a organisace za účelem in
tensivního hájení zájmů majitelů domů oproti tisku
atd.—MístníodborJednotysoukrom.úředníkův Hoři
cích pořádá v neděli dne 530.srpna hromadnou ná
vštěvu soukromých úředníků. S návštěvou touto bude

Kpojena veřejná achůze, v níž se pojedná o nedělnímidu.

Bolnický demna výstavě v Hořicích.

Český odbor rady zemědělské pro Královetní České,Ústřední společnost hospodářská, Ústřední jednota
hospodářských společenstev, Ústřední jednota řepařů,
Družstvo statkářů a nájemců, Sdružení českých země

dělců za součinnosti hospodářského odboruvýerrnéhov Hořicích pořádá dne 30. srpna 1908 sjezd českého
rolnictva. Pořad: I. Před 10. hodinou dopol. uvítání
účastníků v aále Mostského domu. II. 1.) O 10. hod.
zahájení sjezda zemským a říšským poslancem p. St.
Kubrem. 3%.) „O sezemštění pojišťování“ ©promluví
zemský posl. p. Frant. Staněk. 3.) „O českém obil
nictví a cisí soutěži“ říšský a zemský posl. p. A.
Zázvorka. 4.) „O hospodářském významu kanalissce“
promlaví p. J. V. Hráský, professor české techniky
v Prase. 3.) „O otázce řepařské“ promluví J. U. C.
Fr. Zvěřina, velkostatkář v Jirnech. 6.) Návrhy.
II. O 1:/, hod. odpol. na výstavišti: Uvítání ejezdu
výstavním komité. Společný oběd v divadelní dvoraně
ne výstavišti (Courert 2 K. Přihlášky přijímájednatel
hosp.-průmysl. jednoty v Hořicích, tamtéň okresní
kancelář a restaurace hořického pavillonu). IV. Pro
blídka výstavy. Účast olíbili četní říští a zemětí
poslanci. —Veobotuldne 29. srpna 1903 zahájena bude
výstava hospodářského zvířectva: koňů, skotu, kos a
vepřů a výstava hospodářských plodin. Obě výstavy
potrvají do 31. srpna 1903 v pondělí. Výstava koní
bude dne6., 6., a 7. září. Předvádění koňů odbývá se
6. září v neděli o A. hod. odpol. V pondělí dne 31.
srpna o 10. hodině dopol. bude odměňování chovného
skotu na výstavišti. Dne 6. září odpoledne odbývá sa
párodopisná slavnost za vedení P. T. p. Fr. Pokor
ného, účetního záložny v Hořicích. Vypraveny budou
zejména Obžinky, Máje, Přástky, Stará Rychta a jiné
ve stkvělém průvodu.

Východočeská výstava v Pardubi
eleh r. 1908. Ačkoli počasí bylo v uplynulém
týdnu a jmenovitě v jeho prvé polovici velmi nepří
znivým, přece udržovala se návštěva výstavy na značné
výši, tak že do večera neděle dne 28. erpna dostou
pila návětěva počtu 181.794 platících osob. Mezi
návštěvníky výstavy v neděli bylo nejčetněji zastou
peno naše sokolstvo, které o dni tom podalo skvělý
důkaz svého pokroku a výcviku. Neméně hojně na
vštívena byla výstava našemi českými menšinami;
hlavně zastoupeno bylo české obyvatelstvo města
Trutnova. Hromadná návštěva z Holicka dostavila se
ve značném počtu přes 400 osob. Kromějmenovaných
jiá hromadných návštěv navštívila hojně výstavu ře
meslnicko-živnostenská beseda a živnostenský spolek
v Cholticích a živnostenský spolek v Chroustovicích.
Jedním z nejúplnějších oddělení výstavních je oddě
lení školské, které umístěno je v jedné zsrozsáhlých
šSkolských budov a neustále se těší všeobecné pozor
nosti.

Příspěvky = vikariátu Jaroměř
ského postiženým živelní pohromou,
jež dodány byly v. d. bisk. konsistoři: Ze Dvora Krá
lové n. L. 127 K 80 hb,s Jaroměře 95 K 64 b, z Da
bence 26 K 16 b, s Černilova102 K, z Čibuze 53 K
65 b, z Heřmanic 40 K, ze Smiřic 34 K, z Hoříněvai
38 K 54 h, ze Žíros 12 K, z Kohoutova 24 K 54 b,
z Kocléřova 60 K 20 hb, z Jaroměře (drubá sbírka)
11 K, ze Dvora Králové n. L. (%. sbírka) 10 K 80 h.
— Z ostatních farností sbírky teprve dojdou.

Ta kořalka. Dne 24. t. m. jel Sáletý Vinc.
Kosinka, syn rolníka ve Vel. Poříčí u Hronova, s ná
kladem kamene, jsa napilý. Když přijelkšelesničnímu
mostu, spadl a vozu, přičemž byl přejet a za několik
okamžiků zemřel. Nešťastník byl pití velmi oddaný.

Obnovení české dělnické kolonie
v Deštném. Sklárnabývalýchpánů bratříKarlíků
v Zadních Koutech u Deštného jest opět v činnosči.
Bratři Karlíkové, jak známo, prodali ji majiteli sol
nického panství baronu Kčnigawarterovi. Oznamovalo
se. že správce panství s ní utvoří přádelnu, zatím
však prodal ji baron Kónigewarter českému průmy
slníka p. J. Královi, 8 zavod rozšířil a vrátil
jej původnímu účelu — sklářství. Na počátku tohoto
měsíce sklárna účelně obnovená a zvelebená byla
slavnostně vysvěcena vdp. p. děkanem szDeštného V.
Erychlebem a započato v ní pracovati. Tím opět vrá
tili se čeští dělníci v místa, kdepřed tím tvořili jich
předchůdci českou kolonii v tomto malebném horském
zátiší. Z pracovníků dříve u p. Karlíka zaměstnaných
řišli sem znovu někteří a s radostí jeko du milého
omova! Kéš závod p. J. Krále vskvétá ko cti čes

kého průmysla!! —

Ze Skuhrova. Veprospěchkrapobitímpo
stižených na našem českém jihu sbírka kostelní ve
Skuhrově ve vikariátu rychnovském vynesla 36 K,
kterýžto obnos zaslán nejd. bisk. konsistoři k dalšíma
odevzdání.

Z Čermikovie. Onynějšímsv.Otcije známo,
že on to byl, jeně Perosiko ku pěstování církevní
hudby a zpěvu povzbudil a podporoval, ano že si ho
takřka napřed do Říma poslal, a sám také hraje na
královský nástroj, varhany. I doufáme, že za jeho

anování vždy více vzkvétati bude církevní zpěv a
budba, které jakož jinde tak i v naší diecési zase
a větším porozuměním a horlivostí pěstovati ae počí
nají. Zvěčnělý veliký biskup Edusrd Jan Nep. reorga
nisací litargického zpěvu u nás učinil krásný začátek,
položil základ, a nový náš arcipastýř jsa výborným
znatelem a příznivcem hudby a zpěvu přivede tytéž
zajisté ku platnosti a rozkvětu. I v naší farnosti Čer
nikovské máme vznešeného příznivce a nadšeného
pěstitele zpěvu a hudby chrámové ve vysokorodém
panu hraběti Bobuslavovi z Kolovrat, pánu na Černi
kovících a Rychnově, členu panské sněmovny. Jeho
bohstý archiv hadební chová v sobě vedle jiných vele
cenných hudebnin i hojnost skladeb církevních star
ších i novějších. Avšak krásné ty skladby neodpočí
vají jen v archivu, ale zaznívají uměle a líbezně i na
kůra našeho chrámu Páně ponejvíce řízením samého
pana hraběte, jenž jest výborně theoreticky i prak
ticky v církevní hudbě i zpěvu vzdělán. A co zvláště
sobení jeho v oboru tom ceny dodává, je ten

krásný soulad s litargickými předpisy církevními na
jednotlivé slavnosti. Jak dojemně to působí, když
tytéž myšlénky, tatáž slova, která kněz ve jménu
církve při nejdražší oběti u oltáře potichu pronáší,
mocně a líbezně jako ohlas andělský zaznívajís výšin
kůru zpěvem a hudbou. Hadba zajisté mistrné přizpů
sobena jest jakoby zlatým rámcem celéma tomu po
vznášejícímu obrazu. Tak —ať jiš o dřívějších po
mlčím — na slavnost Nanebevzetí P. Marie provedena
mše M. Brosiga čtvrtá z F moll, Iatroit a Communio
s Gradualu Římského, Graduale „Propter veritaten“
od R. Fůbrera Offertorium „Aesampta est“ od C. R.
Kristina, Ptnge lingua slavnostní z C dar od C. Kri
stina. V neděli na to o měj sv. za av. Otce pěl muž
ský sbor s průvodem varhan mši od Schopfa, proměn
livé částky (Introit atd. . . .)z Gradualu Ř., Ťe Deum
chorální z Etta, na slavnost císařskou měi od C.
Seilera, proměnlivé části opět chorálně. Tyto pro
měnlivé částky nedají nikdy částem stálým sovšedněti,
nepůsobí únavy nejsouce dlouhé a přece mnohdy pře
krásné. Nevyjde mi nikdy £ mysli ten skvostný Introit
„Cibavit .. . “ o Božím Těle, jenž slovem i tonem
vystihuje význam celé slavnosti; a podobně i o jiných
svátcích. Vysokorodéma p. hraběti přejeme v této milo
krásné, čestné činnosti hojného zdaru a radosti, s
těm, kdož v jiných kostelích mají chuť a ochotnou
vůli, pravíme: Gustate et ipsi, et videbitie, guam
vgave est!

Z Nekeře. (Proskripce.) Ke zprávám od
Žamberka oobci Nekoři a o napadení řídícího učitele
p. J. Vítečka nutno nezbytně připojiti ještě další a
ukázati stručně vlastní stav a poměry u nás. Vystou

perl proti p. J. Vítečkovije jen malým zlomkem práce,jaké se seskupilo v poslední době u nás několik
mladistvých, pokrokářsky nadaných občanů ve znamení
„Osvěta lidu“, Štemberka et consortes. atd. atd. Jich
cílem je uvědomiti a vzdělati lid a uvésti naši obec
ve správný stav, — aspoň tak fíkají; ale pozadí jejich
práce je zcela jiné, Jích jedinou touhou je vše, co
dobrého u nás bylo v minulé době vykonáno, rozbo
řiti « zničiti a z ruin těch co nejvíce kofistiti pro
sebe. — V nejbližší době bude u nás uprázdněno
místo řídícího učitele, bude také třeba ohlédnouti se
po novém starostovi, blíží seobecnía záloženské volby
atd. — a jejich snahou je, aby ze všeho tohoj urvali
co nejvíce pro sebe, sami dostali se k vládě a uprázdněná
místa obsadili svými živly. — Smahemodpravují za
sloužilé starší pracovníky, již v obětavé a poctivé
práci zešedivěli a obec zvelebili, a všechny, kdož jim
jsou nepohodlní, kdož nesedají na jich vnadnou léčka

a nejedí s jejich farizejsky opravených stolů. Odtudvystoupení a odpravení bývalého zdejšího faráře vdp.
J. Noska. Měl jedna velikou vada; nedovedl jednati
pokrytecky a politicky podle nové doby, nýbrž ote
vřeně, přímo a upřímně, nevystrojoval s bubnem
v ruce vánoční stromek (I),nýbrž prokazoval mnobým
ze zdejší obce četná dobrodiní jen tiše a soukromě.
Toho ovšem dotčení atrážcové spásy, dobra a zbožnosti
naší obce neznají resp. nechtejí znáti — bylo by to
při jich bystré a vnímavé myvli ku podivu. Pryč
s takovým knězem, pryč s náboženstvím, založíme si
církev svou! — Odtud proskripce p. J. Šmoka. Celý
život svůj zároveň s ostatními věnoval pro dobro
celku — blavněobce a záložny — a pracoval poctivě
a nezištně až příliš, poněvadě ové hospodářství si
tím zanedbávál, -- a teď najednou hrr na zešedivělou
jeho hlavu, která po celý život občany své okrádala
a obecní i záloženské peníze zpronevěřovala. Jak
jinak by on chudý a nemajetný si mohl dáti své syny
na studie!!! A ubohý lid toho dříve nevěděl, teprv
teď se mu oči otvírají. Dává rázem sebrati obecní
knihy, provésti likvidaci, a že knihy nebyly pro běžný

rok jeáté uzavřeny 6 nepořádány, mluvilo se o zpronevěřenýchstech,baitisících,osouduakriminále,kamžměl
přijítiblavně p.Š.asa ním dosavadní starosta p. V.Bruna
aj. Že se stím soudem a kriminálem trochu přepočítali,
není divu, poněvadě jiš dříve přilikvidaci a při zá
loženské revisi ukázali neznalost základních počtů.
Lid ovšem tomu pevně věřil, poněvadžje slepý, jednak

saprodaný. V tom totiž spočívá valná část jejich výchovy a uvědomění zdejšího nuzného a chudého lidu.
Nadužívají jeho bídy a zskupají ho; buď přímo pe
níxe mu půjčují, nebo dávají na úvěr zboší plni sou
cita a útrpnosti. Jakmile salemají chaloupku a kou
sek políčka takového nešťastníka v breti, mění se
soucit v židovskou tyranii. — Inu pokrokje po
krok! — Jak syčí na dosavadního řídícího p. J. V.
bylo zde jiš ešle pověděno. Jen něco nutno při
menouti, i více uš pravdě podobné, že se pletou
o štvaní toho i třídy — jak u nás říkají — vyšší,

ne právě veřejně, nýbrž tajně, politioky. Některýs našich pp. učitelů o tom roshodně ví. Zvláštějed



nomu starost o svou stranu nedává spáti, aby mu
těšinka na místo zdejšího řídícího nenlétla a tlačí ho
ve škole i doma šeredná můra. Aepoň sousedé si vy
pravají, že chodívá často až k ránu domů celý zmo
žený a udřený, a děti zase říkají, de ve škole kloní
při učení hlava na stůl, mluví ze sna nesrozamitel
nými jazyky atd. — Zase pokrok, výchova a uvědo
mění! Ovšem naši předkové by tomu řekli po česku
trochu jinak, a děti takto vychované, af dorostou,
řeknou také něco jiného. — Náboženství se otřásá,
poctivá, záslužná práce se boří, obec povýšená na
městys místo zvelebování se banobí, záložna poško
zaje,lid místo pomoci se zotročuje, svornost aspokoje
nost občanská zakopává se vhrob, sto vše je jedno, jen
když z toho kyne vlastní prospěch, za nímž dotčení
se ženou všemi kalými i nekalými, svatými i nosva
tými prostředky. Pozor — pozor — caveant congales!|
T bude špatná výchova nové generace, spravedlivá
nemesis se bude matíti. Na kom?! Na vás a vaších
dětech! Jen že o mravnost a vděčnost vy se tuším
nestaráte. Teď se vaše práce daří, poněvadž staří,
znavení upřímní pracovníci mají ještě trochu životního
rozamn a nechávajíce vás mrhati vaši energii dovedou
snésti trpělivě vaše útoky, ale pozor, abyste v bu
doncnu toho všeho kratě nepykali. Je vaší energie a
chytrosti věra škoda. — Pravý pokrok a pravá výchova
se ubírá trochu jinudy. — Tím, co uvedeno, ovšem
není nikterak jejich program vyčerpán. Proskribování
bude prý pokračovati. Proto, občané, pozor! Víte, že
jsou chytří a neúnavní, a že jeden z nich i přísahal,
Že se raděj dá upáliti jak Hus, než aby ustal od
svého. Zdá ve, že je horlivým kališníkem, jen že místo
kalicha velebí raděj kalíšek (!) a pak poučuje lid, jak
byly v 16. století husitské války. — A lid slepě věří,
ale až prohlédne on i oni, bude to smutné dívání —
starých osvědčených ail již nebude — —

Výbor nemoc. pokladny vHradciKrál.
ve své dno 22, srpna 1903 konané schůzi se úsnesl,
že každý výplatní lístek na chorobné -musí být po
depsán p. zaměstnavatelem. Podpis onen bude pokladně
jakei zárukou, že p. člen pokladny, vybírající „cho
robné, na základě lékařem uznané neschopnosti ku
práci skutečně v té době nepracoval.

Jestliše je co, čemu a historie se můžeme
naučiti, jest to skušenost o nezbytnosti nábošenství.

Dr. Durdík.

Různé zprávy.
Katolický sjezd českoslovamský

v Brmě koná se dne 30, 31. srpna a
4. září. Přihlášky přijímaji se stále
v Besedním domě v Brně.

Sjezd českého d nchovomstvav král.
Českém. V úterý dopol. dne 26. srpna t. r. sešlo
se ve dvoraně žofinské v Praze 167 delegátů českého
katol. dachoveostva s 1215 blasy, aby pojednalo o

" tom, jak by so katol. nižší duchovenstvo domoblo
svých práv a lepšího existenčního postavení. Schůzi
zabájil předseda Zem. jednoty katol. duchovenstva
vikář a děkan T. Střebský z Mikulovic. První ujal ae
slova dp. Fr. Kroiher, kaplan, jenž promlavil mistr
noa řeč o postavení českého kněze v dnešní době.
Postavení kněze není přiměřeno jeho studiíra ani
zodpovědnému úřadu kněžekému. Žádná práce mnohdy
nenalézá tak málo ocenění, jako ta, ku které kněz
přikládá ruce. Zdá se, jakoby svěcení kněžské pova
žováno bylo za práh, před kterým se odkládá vědomí
příslušnosti a láska k národa. „Vysvětlení tohoto vy
lačování z národa jest tím nesnadnějším, že můžeme
hrdě a e pravdou říci, že plníme své národní povin
nosti tak horlivě, jako kterýkoliv jiný stav. My jsme
mezi nejhorlivějšími podporovatelí literatury, Svatobor,
Matice školská poznaly často otevřenou roku kněze,
mezi členy Matice české je tolik duchovenstva, že se
„Čas“ bál, že chceme na sebe strhnoati její právu.
Mezi národními a národohospodářskými pracovníky
v našich obranných Jednotách, ve spořitelních a zá
ložních epolcích a různých hospodářských organisacích
jsme čestně zastoupeni. Naši národní a hospodářskou
práci dovedl oceniti Palacký, vážil si jí dr. Rieger
slavné paměti, 8 uznáním o ní mlaví dr. Bráf a jiní
vážní a klidní činitelé. Vždyť i samo přání vůdčích
krabů národních, aby Hasovy slavnosti byly konány
bez ostří proticírkevního, svědčí o tom, že vyzývání
stavu tak přičinlivého a záelužného aspoň některé
vrstvy považují za věc zbytečnou a národu škodlivou.
Ale proti úsudka mužů evropského významu postaví
se často človék, jehož národní práce záleží většinou
v tančení při národních elavnostech a pro národo
hospodářství má jen ten význam, že uvádí do oběhu
otcovy peníze, a takový člověk za bouření proti nám
dosahuje souhlasu apotlesku.“ Příčinytoho jsou hlavně
náchylnost Čechů k náboženskému indiferentismu,
zvrácený výklad dějin, nepochopení situace politické
se strany kněžské v době roztahování se liberalismu
atd. Řečník doložil pak příklady, že světské inteligenci
poskytuje se i příčin i záminek dost, aby kněze po
važovala ne sice ze lidi, kteří jdou zpět, ale kteří někdy
nehnutě na jednom místě stojí, zavírajíce oči ktomu,
že celý avět jde dál. Dále podrobena kritice otázka
patronátní a nedostatečné často zaopatření životní.
O těchto dvou posledních otázkách rozhovořili se
i jiní z přítomných dpp. Co uejrozhodněji bylo též
protestováno proti dělení diecésí dle národnosti, kteréž

rý dle slov posl. Blahovce dosud se drží v záloze.
Případná resolace byla pak jednohlasné schválena. —
Po společném obědě následovala schůze Zemské Jed
noty českého duchovenstva, na níž dp. Kroihar předem
podal zprávu jednatelskou a dp. fsrář Mudroch zpráva
účetní, načež provedeny volby. Do schůze přijel též
delegát německého duchovenstva dp. Holab od Mostu,
jenž splnomocněn jsa prohlásil, že něm. duchovenstvo

chce svorně s českým domáhati ve všech s revedvýchpožadavků. Voláním „sláva“ císaři, sv. Otcia bisku
pům ejezd zakončen.

(8) BRefermáter. Reformátor Borromea,
z hlouposti lidské redaktor a bývalý expedient po
štovní v Chotěboři, Horký, vydal brošurka, kteroa
nadepsel „Mizerie“. Tuto upřímnost autokritiky mu
síme jen pochváliti, neboť brošura mizerným obsahem
skatečně vyniká, a nevíme, 00 jeme udělali p. Hor
kému, že tuto brošaru vydal a že jeme ji musiličísti
z té povinnosti, která velí referovati o duševních pro
daktech sebe mizernějších, jakožto příznacích času a

poměrů. Ovšem častečně omlouvá p. redaktora Horého okolnost, že ji vydal nákladem vlastním, nechtěje
bližního svého do zbytečných ztrát uvádětí. A jestliže,
jak sám Horký povídá, knížečka jebo sleduje tendence
reformátorské a má osvětliti národní mizarii naši,
pak není pro tu společenskou a národní bídu vhod
nějšího dokladu nad jeho brošuru. Právě naše národní
mizerie v přítomné době mimo jiné dokumentuje se
tím, že nezralí a nezkušení mladíčkové 8e všech stran
chtějí reformovati. A tempo sám p. Horký ve svých
řádcích projevuje tolik nezralosti a nesoudného roz
hledu, že jen bezedná jeho naivnost nás zdržuje, aby
chom se nerozhorlovali nad amělostí jeho reforrnátorské
pósy. Rozamy, které p. Horký v brošuře vytřasá, jsou
porůznu sebrané úštipky z realistických kritik rozlič
ných zjevů společenských a literárních. Jaon nelogicky
spojené a sem tam zpřevracené, takže ani „Čas“, jenž
každého bned vynáší, kdu ma věnuje za čtyrák uznaní,
této publikace páně Horkého uznal za dobré vi ne
všímati. Vedle cizího peří kde chce býti p. Horký
originélní, jest zase až hrůza neohrabaný nesmyslným
spojováním pojmů v kontrasty. Zejména úžasvé jsou
kopie Machara, A pomyslíme-li si. jak neupřímný a
strojený jest v reformaci národní Machar, pochopíme,
jak teprve nechutný jest jeho epigon, jenž připjal si
realistickou kokardu nevěda proč a k čemu.

Vojáci z r. 1900 musí sloužit dále
Následek uherských zmatků dostavil se již v naší polovici
říše. Plakovním rozkazem oznámeno bylo vojenským
posádkám ve Vídni a Štyrském Hradci, že vojáci fr.
1900 odveden., nebudou, jak obyčejně ne děje, koncem
září z činné slažby propuštěni, nýbrž že zůstanou ve
zbraní až snad do Nového roku. Hrozba vládní, že
v odveta na nepovolení kontingentu brancův Uhrách
podrží vojáky déle ve zbrani, již se vyplnila. Dle
všeho rekruti letos odvedeni nebudou asi povoláni.

Cukr a káva jako barometr počasí
a srdee. Dá-li se kousek cakru do šálku černé
kávy a nezamíchá se lžičkou, tu vystapojící bubliny,
skopí-li se v prostředku, znamenají, že bude pěkné
počasí, rozvěsí-li se po okraji šálka, bude buď sněžit,
nebo pršeti, rozptýlí-li 8e, nastane počasí proměnlivé,
Ale cukr a jeho bubliny mají též svůj symbolický
význam, který dle pařížekého výkladu věští: Bublinky
cnkrové v prostřed šálku seskupené znamenají: „má
mne rád upřímně a vezme ei mne“ Bublinky po
okraji šálkn rozvěšenéprozrazují: „má mnoho zná«
mostí, jest nestálý“ Bublinky rozptýlené znamenají:
„má ardce nestálé a myslí jen na milkování,“

Obrovské tovární komímy. Nejvyšší
komín,dosahojící málem výše kolínského dómu ;v Kolíně
nad Rýnem), postaven byl v hutích u Freiberku
v Sasku. Komín hatí těch vypíná se do výše skorem
140 metrů. Rozměr světlosti ua hořejším konci komína
jest 2'/, metrů, na dolejším 5 metrů. Tlouštka zdiva
komínu obnáší nahoře '/, m, dole 1'/, metru. Drahým
králem všech komínů světa jest o něco „menší“ komín
v Cáchách vysoký 134 m. Nejvyšší komíny americké
mají délky 107 metrů, za to však průměr jich obnáší
sedm až jedenáct metrů. Ku stavbě jednoho komfau
amerického bylo zapotřebí přes tři miliony cihel.

(11)P. Vavřinec Wintera: Broumov
a válka třicetiletá. Zvláštní otisk z výroční
školní zprávy broumovského gymnasia. Nákladem
vlastním. Tichý pracovník na hietorickém poli P.
Vavřinec Wintera, professor na gymoasiu v Brou
mově, vydal právě nové dílko, malé vice, leč obsahem
velevýznamné. Bohaté prameny broumovekého kláštera
poskytly p. autorovi bohatého materiéla. Nejdůleži
tějším však objevem pro náe katolíky jest, že bájkou
jest tvrzení Gindely-ho do učebnic přijaté a tisíckrát
omílané, že totiž celé české povstání počalo se uza
vřením lateránské modlitebny, které provedl opat
Selender. Pan autor na základě archivních listin do
vozuje, že nikdy azavření provedeno nebylo, nejméně
pak se strany opata samého. Historickou pravdou
jest, že císař a místodržící sami několikráte uzavření
modlitebny nařídili, leč to vždy občanstvem bylo
překaženo. V drastickém uvětle vystupují zde pravé
motivy celého hantí: osobní intriky, zášť, msta, zne
mravnělost tehdejší, odpor proti vládě. Příčiny nábo
ženského konfliktu byly tedy čistě osobní, politické
a ne náboženské. Pan spisovatel zaslouží nelíčený
obdiv za svou píli, jakož i největší uznání přísné
jeho objektivnosti a věcnosti. Každé jeho tvrzení opírá
se o patřičné listiny a nedá se tak snadno vyvrátiti.

Zajisé že naši historikové i řečníci rádi po knize tésáhnou.

Obecní sirotel, nová původní výpravná
hra pro českou mládež se zpěvy a hudbou od Frant.
Jiřího Košťála, faráře ve Skubrově, k níd hudbu aložil
nadějný skladatel R. Malátek, učitel taktéž ve Skuhrově,
vyjde v krátké době již tiskem. Oznamujeme to proto,
če bra ta předvedená na jevišti doposud jen podle
rukopisů vzbudila zájem a účast svým úspěchem, tak
že spisovatele i skladatele stále docházejí dotazy po
vydání tiskovém. Bližší oznÁmíme co nejdříve.

Pravá rade v čas čiperné hospo
dyňece. Dobrá a chutná kuchyně bývá vždy největší
pýchou řádné hospodyně a také i mnobdy základem
domácího štěstí. Žena, která dovede vše dobře a na
kolikerý způsob připraviti a rozšafaou hoepodárností,
stoupá značně v úctě i vášnosti jak a maožů, tak i
u všech méně šťastných známých i přítelkyň. Proto
hodí se každé hospodyňce právě vydaný výborný spis
nákladem Hejdy ú Tačka v Praze: „Ovoce a zelenina
v domácnosti, kachyni a cukrářství.“ Vybral a sepsal
Václav Soukup, bývalý vrchní kuchař a cukrář v Lon
dýně, Paříži a Vídni. Cena pouze 2 K 40 hal., vkueně
vázaná 3 K 60 hal., poštou o +0 hal. více.

Hrob královny české Elišky Rejěky,
choti Václava II. Dle brněnského „Hlasu“ | objeven
byl v klást. chrámu Páně na St. Brně, brob xrálovny
České Elišky Rejčky, choti Václava II., po níž podnes
Hradec Králové sluje „věnné král. město,“ a kteráž je
zakladatelkou kathedrály u sv. Docha, Královna Česká
Eliška Rejčka, výbradní přísnivkyně svého věnného
města Hradce Králové, je zakladatelkon kláštera Krá
lové na St. Brně, kde $ 1336 ve klášterním chrámu
Páně před hlavnim oltářem byla pohřbena. (Klá
šter Králové zalošila ctih. pannám. cisterciánkám
na Starém Brně 1322, odkud r. 1782 dne 18. března
nejvyšším povelem císaře Josefa II. vyhnány bylya
klášter e kostelem odevzdán ctih. Aug.stisnům pou
stevníkům, kterým kázáno opustiti klášter a kostel
av. Tomáše ve městě 1788 a přestěhovati tb na St.
Brno.) Dne 19. srpna 1903 o půl 4, hod. odpolední
objeven brob tento a otevřen. Klade se tam právě
uová mramorová dlažba. Ve hlavní lodi před hlavním
oltářem přišlo se na klenutý hrob. Klenba byla ote
vřena; pod ní prostranný, vyzděný hrob a v něm nevelká
měděná rakev a v n: kostra. Pět žebor a lebka byla
úplně zachována. V čelisti scbázely z zaby. Lebka
obtočenn byla umělým věncem myrtovým e růžičkami
a perlami velmi jemué práce z bedvábných nitek na
střibruých drátcích. Věnec jest dosud dobře za
chován, barva hedvábí se dosud nezměnila. V b:avách
rakve přišlo se také na základy mramorového po
moíku, který uprostřed kostela stával « r. 1805 byl
odstraněn. Rakev, v nížostatky král Elišky Rejčky byly
nalezeny, není asi původní. R. 1762 kladena byla
naposled dlažba kostela ateh:!ysnadiostatkyjkrál, Elišky
Rejčky vloženy do rakve měděné. Rakev po církevních
modlitbách bylu opět zavřena. Do hrou vložena byla
pamětní listina pergamevová 0 uálezu hrobu, jenž byl
pak zazděn.

(Z a s l á n 0

Sjezd delegátů všech katol. spolků.
Výbor Váeodborovehu sdružení křesťanského dělmctva
pro království České, t. č. se sídlem v Hradci nrál.,
ve své plenární echůzi dne 23. erpna vyslovil přání,
by byl svolán v nejbližší době ujezd delejátů všech
katolických spolků na rozšíření a propraevvání pro
grama Litomyšlského.

(Zasláno.)
Ctěný Pán

K. Zavadil v Chrudimi.
V úcté podepsaný slušně sděluje, že u Vaší

ctěné firmy zakoupená věčná lampa v ceně 110 K
do chrámu Páně Homolského při svěcení dne
1') července 1903 vzbudila všeobecný obdiv svým
provedením. Můžeme proto Vaši firmu směle od
poručiti každému, zvláště veleboému duchovenstvu

Obeení úřad v Borovnici,
dne 31. července 1908.

Readolf Petráněk,
t. č. starosta.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne2l, srpna 1903 1nl,

pšenice K 11*40—1260, šita K 950—10'10, ječmene
K 8:00—9-20, ovesK 6-20—6:60, prosa K 00*00—0000,
vibve K 9-62-—11*60, brachu K 1940—320'00, čočky
K 00:00—00'00, jahel K 20-—, krup K 16-00-—24'00,
bramborů starých K 0:00 —000,bramborů nových
K 3'20—360, jetelováho semene červen. K 90-00—100*00,
jetelového semene růžáku 24'00—28'00, olejky 13.04
—1!14'00,máku K 26-00—2800, lněného semene K 00 00
—0000, -00 kg. žit. otrab K 10-76,pšenié. otrab K 10 00,

kg. másla K 226—266, 1 kg. sádla vepřového K
1 90—196, tvarobu k 0-32—0-36, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa petržele K 000—0'00, jedna kopa cibule nové
K 0*80—090, jeden hektolitr staré cibule K 400
—500, jedna kopa drobné zeleniny K 040—1*60,
1 kopa zelí 3:00—700 K, 1 kopa mrkve 0 80—0-20,
1kopa kapusty K 1-2) —4:00, tkopa okurek K|3:00—14:40
1 kopa celere K 0:00—000, 1 kopa brakve 0-00,
—0-00, 11hljablek 0-00—00"00, 1 bl hrašek 0*00—00*00,
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
14. srpna 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
hl. pšenice 437, žita 505, ječmene 677-5, ovsa 5ž4, prosa
3 vikve 3, hrachu 7, čočky —, jahbel 4, krap 10,
Jetelového semínka 5, Iněného semínka —, olejky 12,
máku 15. 2) Zeleniny: kop zelí 316, okurek 962, ka
pusty 87,cibule stsré 61 hektol., cibule nové 188kop,
drobné zeleniny 277 kop, mrkve 268 kop, brambor
starých — hektol., brambor nových 112 hektol., salátu
— kop, petržele — kop, celere — kop, kedluben —
kop. 3) Ovoce hl: jablek —, hrušek —, švestek —.
4) Drobného dobytka: vepřů — kusy, podavinčat 469.
— kůslat.

Listárna rodakce.
Do Sedlce a Červemého Kostelce.

Z nedostatku místa odkládáme do čísla příštího.
Srdečný pozdrav všem!

J. M. L. Vyrovnáno.

Narštivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradol Králové.



Jan Kryšpín,

a. Syvalterůy pnovec, ná
odborný umělecký závod

malbu okenkostelnich
PRAHA.,

8. 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
slce i se šelesnými rámy, st

lémi —vsasením.

Veskere rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

kn definitivní objednávce.

dy- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.<
Založeno roku 1880.

Kdo neposlal posud před
platné, učiň tak ihned; máme
také své povinnosti.

V nejbližších dnech vyjde bohatě
vypravený IV. ročník

kalendáře „MM“

ED-AD- © MALBURGASYNSMIŘIC

Prostranný
= krám

s přiléhající místnosti naproti
hlavní poště jest ihned k zadání.

Též se pronajmeekárna
K doptání u p. J. Malého, emkráře na

velké podsíni č. p. 148.

Denně čerstvá
daně na vidličku, obědy a vočeře.

O hojnou návštěva uctivě žádá

hostinský.onscnnnnnn.nna

Kostelní
/d
Bag“ vlastnívýroby"i

E aaaaae ©
„ Do Hradce Král. a okolí. =. 646 ..
a" Váženému obecenstvu aděluji, že jsem pš
a" otevřel vlastní a"

"BF živnost"08 .s o«hostinskou*
." po p. Bohumilu Košťálovi a"

me v Hradci Králové, v Palackého třídě, 04

a" číslo72. a

BEtot an rám,Jedorunv 20

výrobce kostelního náčiní.

v ohni zlatí a stříbří.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P, J. Neškodly, faráře ve Yýprachticích)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového máčiní.

se na požádání franko zašlou.
E

ně:8

Vysokým c. k. místodržitelstvím
koncessovaná ji

Poplatek je mírný! Poplatek je mírný!

IKatuše Kavanova.

Oltáře,sochyaj.
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 (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

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

Výhradně (BZ
| zastlatelský—
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě lněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy lněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, oxfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zakázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Za sbožá ručím jak co do barvy tak i do stálosti.

OP> Vzorky zdarma a franko. “gjž

ČENEK LOFYF,
Opočno na st. dr. č. 16.

Svatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 15 zl. až do 50 zl. i výše.

Volebohatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

srcadel, rámců,
příklopů (báulj

skleněných
s kříži neb 380

chami sv. Sochy
svatých v libo
volné velikosti

umělecké dřevo
řezby neb

z massy (i dle
obrazo) še zho
tovují. Kflše

závěmné Ana po
stavení, kříže

školní a kostelní.
Obrasy s hud
bou od 7 zl. Po

žehnání,
lampičky k ma
donnám, lampy

kostelní atd.

Modlitební knihy české, něm, franc. latin. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant. a nejdraž.vazeb.Devotlonalle: růžence,
křížky medailky, škapulíře, cingula atd. Rozpočty

ihned a gratis

JOSEFKA SPŮROVÁ,
prvné katolický obchod devotional emi, modlitebnámi

knihami, obrasy, galanterié a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.
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První český katolický závod ve Vídni,

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.
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VII. 0., Seiden
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Svaté obrázky |ž
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a s svláště výhodnýchpodmínek

Karel Šimef v Č Bndějovicich,
pap- Vsorky jsou na požádání k disposici. =)
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ge“ Novinkykravat. “l

X trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
k a levně při výhodných platebních podmínkách.

——Přečetná pochvalná uznání po ruce, Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.
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Náboženské a sociální poměry v di
acési královéhradecké při nastou
pení biskupa Jena Leopolda Hayep

(Pokračování.)

Daleko však větší duchovní zmatek pa
noval mezi tím lidem, kterýž následkem ode
brání mu knih náhrady ve Starém zákoně
mezi židy nehledal, nýbrž spokojil se vlastní
logikou. Když byly některým osobám nábo
ženské «nihy odebírány a jinými nepabrazo
vány, spatřovaly v tum osoby ty nejprve vůli
Boží u pokyn, aby žádných knib vůbec ne
dbaly. Proto spravovaly se napotom dle vlast
ního rozama a požadavků přírody, bez mezí
podléhajíce křehkostem lidským a dle okol
ností utvořily si vlastní věro- a mravouku,
jež se se žádnými určitými náboženskými zá
sudami nekryly a nápadům jednotlivců hověly.

ZemskávládavkrálovstvíČeskémv booř
livé době sedmileté války a zejména protože
nejdůležitější její úřady byly z Prahy do Vídně
přeloženy, nesledovala tyto proudy a směry
ve smýšlení českého lidu s náležitou pečlivostí.
Selská bouře r. 1775 a potom nový vpád pru
ského krále Bedřicha r. 1778 do Čech pod
záminkou války o dědictví bavorské otevřely
vídeňským politikům zraky a postavily je před
hotové události, které ukázaly, že reformace
politická na základě toho způsobu obuovy ná
boženství katolického, jakým byla tato v Če
chách prováděna, v lidu pevné půdy Sí ne
zjednala.

Příčiny nezdarů a neúspěchů těch spočí
vají především ve způsobo, s jakým poltická
reformace v zemích Českých byla prováděna.
Lid totiž viděl, že sociální jeho postavoní zů
stává docela stejným, přidrží-Ji se své víry
staré, anebo přizná-li se k víře katolické. Při
znání to připadalo mu spíše dokonce jako do
brovolný sooblas s tím, co si vrchnosti proti
němu dovolovaly. Jenom jesuitské misie ne
zůstávaly bez hlubšího výsledka na smýšlení
lidu a když řád jesuitský byl zrušen, císař
Josef II. po smrti své matky královny Marie
Teresie ihned postřehl, že tím pozbyl nejhlav
nějšího udržovatele jakéhos takéhos pořádku
a proto uznal, že následkem toho musí tizé
nezbytně nastoupiti docela jiné cesty vladaření,
nežli kterými se brala domácí politika vídeňská
v dobách předešlých Proto také kroky a ops
tření jeho ve příčině náboženských záležitostí
v zemích Českých znamenají naprostý a zřejmý
odpor proti tomu, co zde vykonala a zavedla
politika Ferdinandů II. a III.

A předním pomocníkem a rádcero v této
náhlé změně dosavadní vídeňské politiky
oproti zemím koruny České stal se císaři
Josefovi II. nový královéhradecký biskup Hay,
na Moravě pojmenovaný „rakoaský Fenelon“,
který vyslán byl do nejnesnadnější diecése,
aby zaváděním nebývalých novot rozvrácené
zde politické a sociální poměry urovnal a tak
zdejší bránu do království Českého a do celé
říše pro dům habsburský upevnil a zabezpečil.
Nebylo tuké v celém soustátí habsbarském
krajio, kterým by byl býval císař Josef II.
tolik obzvláštní své osobní pozornosti věnoval
a jež by byl sám osobně tak podrobně znul a
tolikráte navštívil, jako činil diecési králové
hradecké, jejíž úplnou bezpečnost hleděl si
také zajistiti stavbou nové pevnosti na Plesu
a opovněním král. věnnébo města Hradce Krá
lové. Pevnosti ty měly býti nejenom vojen
skými operačními body proti Prasku, ale byly
zároveň také vojenskými středisky a výhrůž
kami vůči nespokojenému a proto nepokojnému
lidu ve východních Čechách, kdyby Prusko
opět někdy se odvážilo ke vpádu do Čech a
chtělo Hradecko pokládati zu klíč ke svým
útočným operacím.

Biskup Hay vyslán byl do Hradce více
jako politik a jako císařský důvěrník nežli
jako kníže pokoje a vrchní duchovní pastýř.
Neobvyklých, velikých finančních výhod do
stalo se mu a to patruějenomz toho důvoda,
aby ve svém poslání ve východních Čechách
nebyl rušen a zaneprazdňován hmotnými sta
rostmi o zařízení své domácnosti a při pře
vzetí statků s královéhradeckým biskupstvím
spojených.

Obratnost, nepopíratelná horlivost, pří
kladná trpělivost a shovívavost, jež byl Hay
osvědčil mezi valašskými horaly na Moravě
(ačkoliv celé své duchovní poslání po třech
letech vlastně skončil lacinou radou, aby 8e
totiž jejich náboženským přáním mlčky vyho
vělo), získaly mu ve Vídni tolik přísně a dů
věry, že následkem toho konečně patrně i sám
tomu uvěřil, že jest způsobilým k tomu, aby
saké vření ve východních Čechách pro státní
poměry choulostivé podobným způsobem utišil,

jako to vlastně jenom nejkrajnější svou povol
ností dokázal na Valašsku. Kdyby byl neměl
ve Vídni v blízkosti císařského dvora celou
řadu ueúnavných velebitelů svých opatření ve
svých švagrech a jejich přátelích, snad by se
byly výsledky jeho poslání na Valašsko jinak
cenily, nežli jak se stalo za okolností, jež ho
ve Vídui co nejhorlivěji podporovaly a za nichž
jednání jeho bylo co nejvlídněji a nejvděčněji
podporováno. (Dokonč.)

Literatura.
J. Otto v Praze. Ottova Laciná knihovna

národní. Serie XXVI., seš. 39. —35. V. J. Němirovič.
Dančenko: Vlčí kořist. Román Z ruštiny přeložil Vít.
Unzeitig! Seš. za 30 h. — Sebrané apisy Karoliny
Světlé. Pověsti z Ještěda. Seš. 4.—9. po 30 h. — J.
Arbesa sebrané episy. Díl IX. Anděl míru IIL—IV.
Seš. 6.—9. po 30 h. — Anglická knihovna. Pořádá
J. Bartoš. Ol. Schreinerová: Příhody z africké farmy.
Seš. 3.—5. po 24 h.

„Unie“ v Praze, Spisy Jalia Zeyra. X. Gom
pači a Komarasaki. Seš. 1. za 40 b. — Sofie Podlip
ské spisy X. Na domácí půdě. Seš. 5. a 6. po 80 h.

J. R. Vilímek v Praze, Spisy J. Klecandy:
Maloměstský apoštol. Seš. 8. a 9. po 25h. — A.
Dumas: Tři mašketýři po dvaceti letech. Seš. 3.—b.
po 25 bh.

O světy, listů pro rozhled v umění, vědě a po
litice, redakcí Vácelava Vlčka vydán na rok 1903 de
vátý svazek. Obsah: Vzpomínky z mladých let dr. F.

Na jezeru Oževském. Napsal Ferd. Schulz. — Náš

Za Eduardem Weyrem. Elegie Ant. Klášterského. —
Doma ve vyhnanství. Od J. Štemberky. — O uměle
cké výchově lidu. Píše Renáta Tyršová. — Veliké zlo.
Slovo k apozornění od prof. dr. Joa. Thomayera. —
Josef J. Tonžimeký. Přátelské vzpomínky od Ant. Šil
hane, Svatopluka Čecha a R. O. — Karel Maydl. Ne
krolog od dr. Erazima Vlasáka. — Obzor divadelní.
Činohra. Od Jana Ladeckého. — Rozhledy v dějinách
současných. — Dopis amerického Čecha. Předplatné na
čtvrt roku 3 K 60 h. Administrace na Král. Vino
hradech.

Ludmila. Sbírka zábavné četby pro český lid.
Roč. V., sv. 6. (red. J. Pauly) přináší dva obrázky
F. J. Čečetky se souborným názvem „Srdce lidská“,
které vyznamenávají se prostotou a ardečností, mlu
více přesvědčivě k srdci. [. Bratří. Horský obrázek.
IL. Pro blaho obce. Maloměstská historie. Roční před
platné na 6 sv. činí 2 K 20 b. Nákladem V. Kotrby
v Praze.

Kalendáře. České nakladatelství Al. Wies
nera v Praze vydalo právě čtyry nové kalendáře pro
lid na r. 1904. Jsou to: Blaník, Domov aStráž (každý
za 1 K), pak velký vázaný kalendář rodinný Český

kraj A 2 K. Kalendáře tyto jsou obsahem i obrazycenné.

Za plotem. Nová sbírka humoresek a satir,
již vydal známý humorista Kara Ben Jehuda nákla
dem Al. Wiesnera v Praze. Cena 2 K 80 b.

„Vlasť.“ Časopis pro poučení a zábava. Nákla
dem drušstra „Vlast“ v Praze. Redaktor T. Škrdle.
Roč. XIX., čís. 11. Obsah: Věda nebeská. Píše B.
Jiříček. — Ti spí. Báseň. Napaal J. Plaček. — Na
faře — ve škole. Román. Napsal Al. Dostál. — Dějiny
sociálního hnutí v zemích koruny české. Píše T. Ji
roušek, — Cesty erdce. Povídka od P. J. Franco. —
Naše Slezsko. Napsal J. Vyhlídal. — Jos. Vlast. Ka
marýt. Obraz životopiený. Píše dr. J. Zítek. — Starý
Egypt v pařížekémLouvru, Sděluje dr. J. Steinochr, atd.
Roč. předpl. 10 K.

Paměti o věcech duchovních v král. věnném
městě Novém Bydžově n. C. od dob nejstarších až
po časy nejnovější. Sděluje dr. Jos. Kašpar. Nákladem
měst. rady a musej. spolku v Nov. Bydžově. Obsah:
Nejstarší doba katolická, klášter menších bratří sv.
Františka, doba kališná-podobojí, o sboru bratří
čes., konec doby kališné, nová doba katolická, o bratřích
oltářních, o bratřině literátské, špitál městaký a popis
chrámů. — Kniha to opravdu vzácná.

„Máj“, beletristický týdenník. Redaklor Fr.
Herites. Nákladem dražetva „Máj“ v Praze. Seš. 47.
a 48. Roční předplatné 1160 K.

Československá Vzájemnost. Časopis věnovaný
československé vzájemnosti. Vydává Československé
dradstvo v Olomouci. Řídí K. Kučera. Roč. I., seš. 4.
vychází jednou sa dva měsíce. Předplatné na rok 3 K.

——————————
(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHAI, ulice Karoliny Světlé č. 19.

Od podepsaného farního úřadu doavědčuje ae dle
pravdy, že rma Jan Staněk, pasířv Praze-[, ul. Karol.
Světlé 19., pro farní kostel v Pitarné(rak. Slezsko) dodala
novou, stříbrnou monetranci, nový kalich, nový lustr a
aspergil, v krásném, skutečné uměleckém a nejvýše cenném
provedení k nejlepší spokojenosti, a proto se může všem
co nejvřeleji doporučiti.

Frant. Hájek, farář.
Farní úřad v Pitarně, “. listopadu 1902.

Založeno roku 1810,

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
c. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorůspracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

-O reelnosti závodu svědčí mnohe tlelc
odporučení. — Welké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru Iranko.
Adresování vědy doslovné se vsprošuje.

NTV,
AKOLD OSUS
boze100 á

ADALBERTINUM. k
ka

NYSNVOT

hg . Hořicíchford
100 kusů prádla

vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl. s Sletou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.

Závod založen roku 1876.

jest nejlepší dýmka
nové doby.

Čisté, příjemné,
lékařsky doporučené

kouření.

Ladný tvar,
levná cena.
K dostání

ve všech obchodech
s dýmkami

v Rakousko-Uhersku.

Prvni česká továrna
dýmek

A, Patrná a Syn
-- w Jaroměři. - 

CHRÁNĚNO,

PATRIA
Zaluženo 1842. -—

aw$ Cenniky zdarma a franko. "iM
Sklad u firmy: Karel Skrovný v Hradci
Králové — Václav Vodička v Chrudimi a

F. L. Prokop v Chrudimi.



Žánovní nábytek
ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmaí levmě na prodej.
Nábytek nachází ve v rohovém domě čís. 868. proti
důstojuickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

IŽÁDEJTE VŠADY!

MARSNEROVOJaelů

ČESKÉ KAKA
ČOKO|ÁDA.
jsou nejlepší.

M P K dosdání o © ©

U KAŽDÉHO KUPCE. B

HLAVDĚ SK[AD PRAHA JŠ
FERDIFIADDOVA TŘÍDA.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci hladají: topič na trvalou práci. 17letá

slečna přijme místo za krámskou neb podobné,
třeba i z počátku bezplatně. Vysloužilý vojín žádá
o místo sluhy nebo podobně. Práci obdrží: obuvník
na trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ro
nově; učeň na kočároictví v Hradci Králové, na
pekařství v Horním Jelení, na malířství v Poličce
a na truhlářství v Třebechovicích. — Přihlášky při
jimá Josef Pelák, tajemník Všeodborového
sdružení křesťanského dělnictva v Hradci Králové,
Adalbertinum.

p INU 0 výhradnějenkaučuková,
vyrábí za ceny mírné

O
dosef Kubias v Praze č. p, 08-11.

Továrna w-w
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

P dřívesávodna sužiťkování ovoce,salošenýV)

Pir. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách ve— mbízí -

koňak, elivovioj, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, Jikéry, sladké ovoené
vino, bílé i červené,wino borukové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (iampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéja kosti velmi levný kohak a
olivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 ua jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí

státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmidimými děplomy s právem rašení slaté medaile.
Vzerky zdarma a franko,

L

ACAM

v Grand-Hotelu (okresní

Vchod má z ulice a čepuje se v ní

ENGODUDNO

«

KARA

dům) v Hradci Králové,

plzeňské z měšťan. pivovaru půl litr za ©5 hal. |$
Cena jidel a teplých nápojů je značně snížena. n
Ctěnému obecenstvu jsou k disposici četné denní časopisy. X

! J. Morávek, %
k nájemce (rand-Hotelu. X
z | X
ÚDAVAVAVAAONSNSHNONONONONEHANAA

vltky kostelní
voskové i polovoskovéT;

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel,

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

poporučaje 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.

Zvlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

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.
Téžna splátky bez srýšení cen!

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty
jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněnéko a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku .

„VZÁJEMNOST“,
tkaleovské 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.

-AC
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Narštívenky

obsahující
|ap-450

podzimních a —
zimních mejno-:

| vějších vzorků,
zasílá P. T. pánům|

| krejčím, kteří větší |
spotřebu mají,

| velkoobchod sukny |

(TV áaáendnása
| v HradciKrálové.| Biskupská

Založeno r 1855. knihtlskárna.VACI
Veledůstojnému duchovenstvu!

Jan Staněk, £=s4
ul.

Kar. Světlé, č.
J 19 n., roh Kon

vikt-ká ul., vyučený pasíř specielně
na kostelní náčiní, dovoluje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčini, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,

k| svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,
A nádobky atd., vše v přesném slohu

církevním. Staré předměty zuovu opra
vuje v původní intenci a jen v ohni
slatí a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy
neb cenníky franko. Za veškeré vý
rodbkya slacení ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům
úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované

výrobky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

První královéhradecká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA
doporučojesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na požádání předloží se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
prs p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a fornyry.

OMP Vzorkový eklad látek. ji
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.KINA
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Poklony před Vitenberkom a Berlínem.

V.

Uvádíme ještě jíné hlasy o česko-pro
testantském bratříčkování s pruskými Velko
němci. „Bílý Prapor“ znovu píše:

„Vyslovili jsme už své opřímné podivení,
že nepatrné procento českých protestantů má
odvahu vystoupit agresivně (útočně) proti če
skéma katolicisinu, pokusit se o „obrácení“

řevážné většiny katolíků. DÁ se to vysvětlit
jen tím, že český protestantism je jak duševně,
tak bmotné závislý na protestantismu německém,
že tedy „protiřímaké“ nadšení německých
krabů protestantských v říši přirozeně přeneslo
se i k nám a že zaračovalo i hmotnou pod
poru pro „evangelisaci“ katolíků. — Evange
licko-klerikální „Čas“ dává sr všecku práci,
aby přece vyvrátil výtku „Národních Listů“,
že houtí „Pryč od Říma“ je vlastně hnutím
politickým. Námaha to skutečně marná. Je to
tak, jako popírat, že voda je mokrá a obeň,
že pálí. „Evangelisace“, která se děje za heslem
„lutherisch sein, heisst deutsch sein“, že je
čistě náboženská? Je náboženská tato vgitace,
v níž se nehledí na vnitřní obrácení se člo
věka, která pracuje penězi, nátlakem nacinál
ním a terorismem ? Šnin Rosegger, v čís. 447,
XXXV.„Zeit“ str. 45. poukázal Da naci
onální původ hnoti „Pryč od Říma“,
a u nás nám pořád evangeličtí pastoři doka
zají, že lutheranism a reformování, že kalví
nistm je náboženstvím českým. — Jen slepý
může nevidět a jen nepoctivec nebo zaslepeneo
může popírat, že německé „Pryč od Říma“ má
svůj konečný cíl ve zbudování všeněmecké
říše s jedním císařem a s jedním národním
náboženstvím, že je tedy hnutím rozhodně po

litickým,které zneužívá ke svým cílům náboženství. — Zaby čeští protestanté úmyslně
a vědomě svým „Pryč od Říma“ chtěli pod
porovat Velkoněmce a jich plány, nemyslíme,
ale nepřímo by jim —kdyby vůbec u nás toto
hnutí bylo možné — pracovali do rukon.
(Aspoň valná část protestantského lidu sotva
by se chtělu spojiti bezohledu na vlasteneckou
povinnost se SchOnererem a Eisenkolbem. Pozn.
red.) Duševní závislost českého protestantismu
na německém by tak obepínala větší část ná
roda. Naše duševní závislost na Němcích by
se tak rozšířila na nejdůležitější část a sesla
bila by schopaost našeho protiněmeckého od
pora uejpodstatněji. — „Čas“ poukazuje na to,
že i katolíci na své náboženské účely sbírají
po celém světě. To je pravda. Ale ani pro
testantům se to nikdy dříve nevytýkalo a ne
vytýká, kde to nemá politického pozadí. Tak
na př. na vyhořelý kostel reform. v Jablance
u Vsetína sbírá se . mezi katolíky a nikdo nic
neříká, neříkalo se nic, když němečtí prote
stanté podporovali stavbu far a kostelů na
Valašsku pro skutečnou potřebu tamějšího
evangelického lidu.

A v Německu je právě mohutné huutí
veřejně hlásající anexi celé skoro Cislajtanie
tedy i Čech, Moravy a Slezka a právě toto
houtí financuje „evangelisaci“ u nás.“ Tolik
Bílý Prapor.

„Slovo“ dra. Rašína napsalo k zápasu
Nár. Listů s Časem:

„Do dozvaků letošních slavností Hasových
vpadly „Národní Listy“ řadou interessantních
objevů o spojenství některých předáků české
strany lidové s předáky německého „Evang.
Banda", respektive s jednotlivými činiteli na
cionálně-náboženského bnatí Los von Rom.
Nehledě k tomu, že „Národním Listům“ ob
jevy jejich — ani ne tak nové, jako interes
santní — přišly patroě velmi vhod, aby za
mlavily jimi blamáž svých vlastních mlado
českých předáků, je výsledek nejnovější úsilné
kampaně, nikoli zrovna nejvěcněji vedené, po
dvojí stránce cenný a překvapující Je to jednak
způsob hájení se realistického denníku, tak
chabý a nemohoucný, zabývající se okolnostmi
dočista vealejšími, rozdávající komplimenty na
všechny strany tam, kde ho ať zdánlivě, ať

skutečně šetřili — za druhé pak prohlášení
výkonného výboru české strany lidové, která
náboženské stanovisko prof, Masaryka, Jozífka,
Kalandry a jiných označilo za pouhé indivi
duální nazírání jednotlivců, a nevábalo jim
přímo vytknouti, že různěním názorů způso
bojí mezi stranotky nenrčitost a nejistotu.
V dalším obsahu svém oznármil mnohomluvné
prohlášení slavnostně, že bude stejně proti
klerikalismu evangelickému, po případě protí
pravoslavnéma A mosaickému, jako je proti
klerikalismu katolickému, a „nerozpakoje se
sděliti, že „Časa“ vytkl (rozuměj: vskonný
výbor č. 8. 1.) již před útokem „Národních
Listů“ jisté straněví protestantistnu.

Prohlášení výkonného výboru česki strany
lidové je opravdu cenné a postačitelné. Po
něm možno beze všeho polemiku zastaviti.
Řekli jsme už z předo, že objev „Národních
Listů“ nebyl vlastně objevem. Nebylo ani třeba
aportovati (donášeti), že dr. Herben obědval
s německými pastory v německém kasině, aby
bylo do pravého světla postaveno vědomé a
slepé sloužení jeho orgánu | protestantského
klerikalismu. Pamatojeme se příliš dobře na
krátkozraké a naivně horlivé ujišťování dra.
Herbena v nedávné náboženské debatě klabu
české strany lidové, že jeli už setrvání člo
věka nevěřícího v určité církvi jakousi polo
vičatostí, že je přece jeu menší polovičatostí (!)
trvati v círavi evangelické než v katolické...

Protestantský klerikalisuus „Času“ ne
objevily ovšem „Národní Listy“. Abychom nit
bližšího nepřipomínali. Vilém Mrštík v „Lu
míra“ (1901) napsal o něm několik významných
vět. J výkonný výbor české strany lidové
dobře o něm věděl, jenom že jako zhýčkanámu
mazlíčkovi mu říká „jisté etranění protestan
tismu“. Ale přece jenom je vytkl svému orgánu;
kolikrát, to neprozrazuje a také sa stydí po
chlubiti, že zcela bezvýsledně,“

V následujícím čísle doloženo:
„Je poučno aledovati tento zápas, vedený

z obou(? sit venia „Verbo“l)strau péry, nehrubě
vybíravými, při čemž až úžas vzbuzuje ubohý
způsob, jakým se bájí právě dva v přítomné
aféře nejvíce prononcovaní realističtí předáci
— dr. Herben a kolínský firář Dušek. Jejich
polemika zabíhá do takových naprosto odleh

nejpřirozenější a nejvíc na snadě ležící za
mlouvají anebo zalhávají — že si jí den ode
dne sami zasazují rány mnohem pádnější, než
Jim „Nár. Listy“ vůbec kdy mohly uštědřiti.
Mluví se o protestantském klerikalismu urči
tých lidí v realistickém táboře a speciálně o
protestantskyklerikálnímdachudenníku „Časn“
— a dr. Herben vykládá oklerikálních listech
německých, obracuje se mezi tím stále nu
jakéhosi nezvěstného Maxe Rummplera,který
prý je žid a Šimmoka hotový ničema. Věříme
dru. Herbenovi do slova, ale co je nám po
tom? Mluví se o jakémsi dopise faráře Duška,
silně kompromitujícím, jehož znění obíhá v ně
meckých a českých žarnálech — 4 pan farář
piše z Kolína do „Časn“ celý úvoduík, v němž
sděluje, kterak Max Rumpler mu dal deseti
koruna pro kolínské chudé. Oba pak na otázky
kladené neodpovídají, nýbrž — 8 rozhořčením
odmítajíce, kladou otázky jiné, což vypadá sic
druhdy velmi legračně, avšak po čertech málo
uspokojuje.“

Evangelický „Český Bratr“ napsal: „Roz
vinul se před očima našima obraz, ze kterého
poznáváme staré, známé *osobnosti, které na
vázaly a udržují styky sesektáři skotsko-ame
rickými na velikou újma naší české církve
evangelické. A jako v těchto představojí nám
naše spasitele, tak v nejuovějším čase domní
vají se jej nalóézti i mezi německými Velko
němci. Zpodepřením se na tyto mělo zahájiti
se účinnější hnutí „Pryč od Říma“ i mezi lidemn
českým tak, jak je provozuje Schónerer, Wolf
a spol, u krajanů německých.

My pozorajíce toto hnntí již od několika
roků, nenadchli „sme se posud pro podobnou
akci, ač úspěchy „losvonromistů“ přímo oslňají.
Nebude zajisté nikoho mezi námi, který by na

Ročník IX.fmserty se počítají Ievně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

podobný povel, byť i od našich farářů vychá
zel, dal se strhnouti k podporování a šíření
myšlánky takové. Proto kroky, které učinili
někteří faráři naši zu účelem sblížení se
s Němci jakou se spojenci, byly nepředložené.
Témto moderním realistickým nadšencům a
borovatelůro pro spojení se s Němci připome
neme nedávno osvědčené jejich přátelství.“

Nyní uvádí Český Bratr několik příkladů
„německolutherské přízně“ k svuvěrcům Če

nový hřbitov nechtěli příjímati zemřelé české
souvěrce; pak přece z donucení krátký čas
to dopustili, pokud pražská obec sama Čechům
hřbitov neopatřila. „Láska“ učímeckých pro
testantů k českým souvěrcům jeví se v ná
rodnostním rozdělení českého pobočuého spolku
jednoty Gustava Adolfa a v národnostním roz
dělení zemské superiutendence jako v prvním
skutečném případu administrativního rozdělení
království.

Dále pokračuje Český Bratr:
„My proti všelíjakému bundování se s ci

zinou vedeme boj již po 18 roků a bobužel
není vinou naší, že hlasem naším nemůžeme
proniknouti veřejnost českou. Starají se o to
agenti sektářů, kteří po celých Čechách se
rozlezli a pak i mnozí faráři naši, jimž jest
náš „Český Bratr“ trnem v oku, burcují svě
domí ze sektářskéhopoblouzení jejich. Kdyby
veřejnost česká věděla a znala naše boju A
práce vlastenecké, nemusila veřejnost česká
pohlížeti dnes tak udiveně na různá ta od
halení...

A do budoucna nejsou vyhlídky naše
lepší. Neboť celé naše národní vědomí u naších
dachovních udržuje již jenom hrstka farářů
starých, kteří odolali svodům skotských Šter
linků a amerických dollarů. Duchoveuský do
rost náš vychován jest až na nepatrné výjimky
na sektářských učilištích v Německu a ve
Skotsku. Mysl jejich je otrávená internacio
nalistnem, tak že od nich ueočekáváme, že by
církevní život náš obnovili v tradici církve
naší. Neštěstim naším jest, že nemáme vlast
ního duchovenského semináře! Po zřízení če
ského evangelického bohosloveckého semináře
volá církev naše již od vydání toleraučníno
patentu od roku 1781. Do roku 1861 překážela
tomu vláda a od toho roku až po dnes "ře
kážejí tomu sektomilci v čele církve uaší sto
jící. My bezpočtukráte již hlasu svého a při
každé příležitosti za zařízení jeho pozvedáme.

Zjevy posledních dnů, které situaci naši
odhalily, potvrzují slova naše a nemámeli
propadnouti duchem, vírou, náboženstvím naším
cizotě, jest třeba součinnosti všech vlastenců
českých, jest třeba součinnosti všech literátů
i žurnalistů českých.“

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 2. září.

(Která s českých stran jest dnes nejsilnější —
Zesnulý vlastenec František Ruth a „pokrokový“
tisk český. — K jednání některých autononiních dů
věrníků v odhadních komisích osobní duné s příjmů.)

Když se za dnešních dnů uvažuje, která
ze stávajících českých stran jest nejsilnější a
která má nejlepší vyhlídky do budoucnosti,
tu beze všeho lichocení se všeobecně uznává,
že za přítomných poměrů i přes některé
velmi ©mrzuté události jest nejmohutnější
strana, na jejiž půdě začínají se shromážditi
stoupenci směrů konsesvativné katolických,

Radikální proudy octly se se svými poli
tickými parolodémi na písku; bezkonfesijní
státoprávníci 6 ideálem korunovace Stávají se
utopil; Mladoč ši sestarali většinou v šosáky;
realisté 8e zá-lupem prusofilských pístorů
jsou odbyti; s:ciálal strany pak méní se jako
kaleidoskop, tuk že pevným, silným a důsledně
postapajícím ži.lem v české veřejnosti jest
dnes jedině mohutný kmen mužů, kteří na zá



kladě katolických zásad hlásí se ke směrům
konservativním.

Nebude nás proto za přítomných dnů
v českých zemích nikdo kamenovati, když
proneseme z veřejného rochu a života českého
odpozorované mínění, že přesvědčenía smýšlení
u veliké části do veřejnosti se deroucích osob
u nás má své sídlo nikoliv v hlavě, ale v břiše,
v žaludku — —

Celá řada veřejně působících osob u nás
dá se usvědčiti, proč tak neb onak smýšlí a
působí, že tak činí jedině a především z obledů
a důvodů existenčních. Největší většina roz
manitých českých předáků bledá ve svém ve
řejném působení především jistou míra osobního
zisku a prospěchu.

Na to máme dostatek času, abychom
jmenovitě někoho uváděli, kdo takto veřejně
působí, ale povšechně na to poukázati již dnes
neškodí.

Víme to z vlastní své zkušenosti, že v po
sledních třiceti letech českého veřejného života
stalo se obyčejem, že mladež byla při vstupu
do veřejného působení hnána ke přidržování
se směrů liberálních. Čenká žurnalistika od
let šedesátých spatřovala totiž v zásadách
svobodomyslných nejvýhodnější zástavu pro
pokrok celého národa a největší díl české
mládeže doby té viděl jisté kouzlo v tom, že
mohl si zaradikálčit a zaliberalisovat.

Avšak dnes ze všech stran do zemí če
ských vunoucí vítr rozpálené hluvy jak náleží
ochlazuje, když uvažají, v jaké politické a
hospodářské situaci se český národ právě na
cházi. Především jest roztříštěn v. řadu stran
a frakcí, jest plu jenerálů a vůdců, kdežto
stoupenci těchto vůdců a jenerálů jsou oporou
velice nespolehlivou a nejistou, Mladočeská i
staročeská strana mají toho nejlepší zkušenosti |

U nás ve veřejném a politickém životě
osoby se střídají, jako by se honily, popularita
hoři rychle jako sláma, dnes oblíbený muž
jest zítra psancem, loni psanec jest dnes vý
tečníkem,ale jedno jest velice zajímavé: správné
principy a čisté snahy, ty přecházejí z generace
na Zeneraci.

To po našem náhledu zuamená, že české
voličstvo v budoucnosti jest třeba kupiti a
shromažďovati od případu k případa kolem

jeho kolem jednotlivých osob se v našem ve
řejném životě více neosvědčuje. U nás se osoby
velice brzy obnosí a k nepotřebě opotřebají.

Tu politickou i taktickou cestu musí
nastoupiti mužové, kteří se na půdě konserva
tivní na základě katolických zásad dohromady
shromažďují, chtějí li snahám svým. zjednati
platnosti. Musí shovívavě přehlížeti osoby a
musí dbáti vždy pouze na podstatu věci. Do
brou a užitečnou věc masí podporovati všude
a ku provedení jejímu wnasí podporovati a
posilovati každého t. j. naše strana musí po
zvednouti a oživiti pokleslou v českých zemích
občanskou důvěru a vzájemnou úctu muže
k muži.

O tom se nanejvýš správně a Časově vy
slovil nedávno v Praze odbývaný sjezd čosko
slovanského katolického duchovenstva.

Takový sjezd za dnešních poměrů nepru
vede v Čechách strana žádná a proto není

FEUILLETON.
UĎČIlse na kole.

Píše J. S—a.

Dnes již přestali být bicyklisté privilegova
ným národem, teď už koláči neplatí za zvláštní
sportmany; již se za nimi vesničané nedívají se
smíchem jsko za komedianty a měšťáci v nich
přestávají spatřovati nějaké zvláštní umělce. Nyní
jezdí na kole každý; na pedálech bicyklu střídá
těžké boty i ten zedník. který jest jináč odpo
vědným nepřítelem všelikého rychlého pohybu a
zpocení; jezdí švec,i jehož chůze bez bicyklu jest
dosti vydatná; jezdí každodenně i učenník s nůší
na zadech, ačkoli si vlastní kolečko třebas do
smrti nepořídí; když nefouká vítr, šlupe rychle
pedály bicyklui útlá slečinka, aby se rychle pře
neslu k sladkému dostavenlčku na vzdálsné místo,
kde by zamilovaný párek žádný známější klepavý
jazyk nevyslídil. Panička, která tvrdoblavého muže
nemohla pohnouti ku koupi nových šatů, uleví si
u. vybouří se poněkud vášnivým pohbárěním
dvoukolky.

Již i ta němá tvář pochopila, že nic proti
obecnému zvyku nepořídí | Dřív byl bicyklista
hafanv a hafalky na své pouti zrovni obléhán;
musil je citelným způsobem přizpůsobovati chva
litebnému názoru, že je bicyklista tak slušný člověk
jako pěší chodec. Paedagogický svižný prostředek
k moderní výchově psí povahy skoro stále musil
v ruce držeti. A nyní? Každý modernější pes už
ví, že bicyklista není právé žádným zvláštním ne
štěstím; leda že si pobubuje na plano proti ko
lečku z dálky, aby štěkat nezapomněl. Karabáč
nebo rakosku si už bicyklista ani s sebou nebere.
1 ty hloupé husy rychleji před kolem prchají,
znajíce ze zkušenosti svých starších tetek, že by
se mohla některá zoytečné ocitnouti m4 pekáči

pochybnosti o tom, že aměrům, jimž katolické
dachovenstvo dnes přeje, náleží dle stávajících
poměrů budoucnost potud, pokud se nestanou
obětí a doménou osob, ale když věcné povedou
ke všeobecnéma lepšímu celého národa.

Strana naše zdá se malou, slabou. Proč?
Protože — klečíme! V té hodině, v níž mužně
po celé oblasti zemí koruny České pro tu
kterou věc ze svého pokleaku jako mužové
vstaneme, budeme politickou mocí, která se
bude muset brániti, aby ji tisícové 8 jásotem
přebíhajících k ní stonrenců jicých stran
k smrti neumilovali, aby jimza to při volbách
— dala své hlasy.

Ovšem že zdar politiky strany caší leží
jenom a jedině v podpoře a sledování dobré
a správné věci, bez ohledu na samolibost osob,
jejichž přebnaný kult byl doposad pro kato
licko konservativní stranu zboubou a neštěstím.

Vtov ohledu politickém věřímea doafáme,
že podpora a vyhledávání pravdy, ať si tato
jest vzata na štít kýmkoliv, postaví katolicko
konservativní principy v zemích našich v čelo
postupu celého národa. In dubiis libertas, in
uecegariis unitas, in omnibos caritas!

*

V neděli odpoledne doprovázeli jsme
v Praze ze chrámu av. Štěpána rakov Františka
Rutha, společníka pražské dlaždičské firmy
„Roth a Kavka“ a dramatického spisovatele.
Ruth zemřel ve čtvrtek v poledne náhle a
v poměrně nevysokém věku 52 let, Znali a
stýkali jeme se spola přátelským způsobem
přes 20 roků. Proto především pozoamenáváme,
že Ruth jenom náhle skonal. Na smrt byl
připraven již po celou řadu let. Proto také
své záležitosti měl uspořádané a poslední vůli
připravenou. Nechceme se snad o něm rozepi
sovati proto, že odkázal 50.000 K „Ústřední
Matici Školské“, To nebylo u něho docela nic
nesnadného, když byl milionářem. Ale chceme
stručně naznačiti, jak se tím milionářem stal.

Frant. Ruth byl původně chudým, nepa
trným, bankovním úředníkem a za chof pojal
dceru dlaždičského mistra, který začal jako
dělník. Sešli se tedy dva mužové „vlastní síly“.

Zet začal tchánovi pomáhati v účetnictví
a rozpočtech, jali se společně podnikati větší
práce, zjednali si vlastní lomy, dláždili pak
nejenom Prahu u její předměstí, ale vydláždili
také celou řadu německo uacionálních měst
severočeských, přičíňovali se, až z obou teklo
a výsledck přičinění a píle té byl milion a
sice milion v upřímně českých rokách, českou
prací za 25 let zjednaný

Celé to vypravování zdá se býti pohád
kou, ale jest skutečnou pravdou!

A proto, že Ruth za pětadvacet let stal
se z chuďasa vlastním přičiněním a neunavnou
prací upřímoé a vřele smýšlejícím českým mi
lionářem, proto byl po celou řadu let předmě
term daremných útoků „pokrokové“ české apo
lečnosti. Ruth měl totiž „slabost“, my tomu
však říkáte ušlechtilý swysl, že 8 nadšením
a Jáskou sledoval dramatické umění a musí 8e
říci, že také se zdarem pokusil se o sepsání
několika veseloher. Nikorma tím neublížil, ni
=>>—-—=—————=»FĚĚĚE————
již před posvícením. Zkrátka žijeme ve znamení
všeobecného užívání bicyklů. :

Pan starý Bachráček byl muž pětačtyřiceti
letý. Naříká se nyní na mizerii živnosti; Bachráček
huboval na ten snejhorší kšeft na světě« také,
Že se mu vedlo moc zle, bylo pozorovati na jeho
tělíčku; vtělená »půlka« s krátkými končetinami
a s hlavou spočívající v předu na důkledném
spodbradku« a v zadu na dvou tučných nadu
řeninách. Šest včeliček by bodnutím sotva dovedlo
tak tlusťoučký obličej u normálního člověka udělat,
jaký měl pan Bachráček. Div že mu i malá očka
nezarostla. Pan starý se taky málo pohyboval.
Po obědě si hovíval jistý Čas v síti na dvou
stromech zavěšené, aby zaspal svou bídu a své
soužení. Ale jednoui ta síť šeredněho zarmoutila.
Za jasného odpoledne uložil se v ní s dlouhou
dýmkou v ústech; pravicí přidržoval si před
zrakemPolitičku.Počaljiž Jibě usínati; mohutné
chrčící proudy vzduchové vanuly mu z úst, když
tu náhle při malém pohnutí prasklo upevnění sítě
zrovna U hlavy. Pan starý se ocitl na měkké
trávě a tvrdé zemi — troubel s dýmkou v levici
a překousnutvu sšpičku« v ústech. Jeho brunátný
obličej zlostí zmodral; síť přeřezal a víckrát už
o tekovém odpočinku, který může být provážen
náhlým překvapením, vědět nechtěl. Raději se oři
čtení novin po zabradě projde; bude to zdravější,
nebude tolik tlustý. Bez toho se lidé jeho kor
pulentnosti smějí,

Brzy si vyhledal jiný sport, který na hube
nění prý ještě líp působí než odpolední procházka.
Do pivovaru jednoho slunného dne přivleklumou
něný človíček bicykl francouzského systému ; takové
kolečko by prý neprasklo ani pod třemi zazoba
ným: hospodskými.

=Kdybys nebláznile, durdile se paní stará,
když začudlá dlaů prodavačova bezkou brst peněz
odnesla.

komu tím nepoškodil, ale „všelijací pokrokáři“,
kteří mladost i mužná svá léta promarní ve
zbytečnémad nich marném napravování světa
a jeho běhu, stále ho pro to napadali. Na místě,
aby si této Rathovy záliby vážili, psaliatiskli
o „dlaždičském dramatikovi“, chtěli se mu po
amívati, ušlechtilé jeho zájmy zlebčovali
Zkrátka nakládali s tímto ctihodným azaslou
žilým mužem, jako jest u nás obyčejem na
kládati s každým, kdo svět a život vážně a
správné pojímá.

Ruth tobo nedbal, ale kráčel svou cestou
dále. Podporoval vše dobré, ozdobil dům svůj
celoo galerií obrazů, sledoval českou Jitera
turu a proto, že nikomu nedával cítiti váhu
svého milionu, že stále jako jednoduchý, prostý
člověk vřele česky a lidsky smýšlel, proto
pořád musil slyšeti o sobě nové a nové po
známky. Kdyby byli Prahu dláždili podni
katelé nečeští, jako zde celou řadu důležitých
potřeb cizinci na místě domácích nepodnika
vých živnostníků provedli, toho by ei nikdo
nevšiml, že za to milion získávají. Když však
v obledu tom zmohl se Čechupřímný, tu se
mu za slabost a nepřípustnost předbazovalo,
že se staral o české divadlo, o Českou literu
tara — — —

Taková jest frakce naší společnosti, která
si přikládá názov a firmu „pokroková“. Cizinci,
naši odpůrcvvé, ti si mohou mezi námi hověti,
kopati nás, nušim snahám a zájmům se po
smívati, žádný si jich ani nevšimne, nikdo ne
jde pramen jejich příjmů, jež z českých kapes
plyoou, ucpati, ale jakmile vlastním přičiněním
hmotně osamostatnělý našinec začne se o české
věci zajímati, již jej „pokrokový“ tisk český
hledí pronásledovati a utloukati nejsprostšími
invektivami.

Něčeho takového dožil se v posledních
15 letech František Ruth, jehož památka nad
to i přes to jest příkladně rozluštěným a pro
vedeným životem českého muže „vlastní síly“.
Přáli bychom si, aby takovýchto skutečných
výtečníků v českých poměrech v každém de
sítiletí alespoň sto se vyskytlo!

Zdar píle a přičinění Frant. Ratha byl
atále předmětem hřícha závisti, jehož dušení
Dr. Frant. L Rieger českému lidu ve svém
testamento důtklivě odporačoval.

* +
+

V české společnosti od celého posledního
půlstoletí zuřící hřích závisti, který v naší
veřejnosti již tolik zlého natropil, začíná se
v nejnovější době manifestovati obzvláštním
politování hodným způsobem.

Přes ta chvíli dostane 6e tomu a onomu
příslušníku české společnosti překvapujícího
výměru osobní daně z příjmů. Známe celou
řadu osob, jež se najednou úředním dekretem
dověděly, že prý mají často až jednou takové
důchody, nežli z jakých chtějí platiti daň.

Když pak strana takto překvapena proti
tomu dle svého práva rekuruje, tu 8e na ko
nec od příslušných c. k. berních správ dovídá,
že úřady na toto zvyšování vsobní daně z příj
mů a stanovení berních sazeb nemají žádné
ingerence, nýbrž že to dle $ 178 příslašného

(O
»Jaké pak bláznění; vy ženské jste všecky

stejné, žádná ničemu kalému nerozumíte, Každou
chvíli si potřebuju zajet k některému známému
hostinskému, mám jednání na všech stranách;
valaši musejí rozvážet pivo; a to víš, jak se mi
to těžko chodí. Takhle budu všude hned a taky
se trochu spadau spíš než po té protivné kysibelce.«

sinu to už stará bába, co jezdilas trakařem,
říkávala, že se jezdí s dvéma koly líp nežs jedním.
Ale to se ještě neví, pojedeš-li ty na bicyklu líp
a rychleji než ta béba s trakařem. Vždyť se ti
bude každé dítě smát; takový starý blázenl
Kdybys byl aspoň o patnáct let mladšíle

oVšak ty jsi ještě starší než já a parádíš se
jako osmnáctiletá panenka; to už není k smíchu ?«

Paní stará, ač nerada, neřekla už nic, protože
přicházel s něčím právě pan účetní, mladý, hezký
chlapík. Když ouřední poslání vyřídil, mrkl po
bicyklu a prohodil: «Tedy už je to tedy. To si
někdy vyjedeme společné. A ostatné mohu Vám
dnes večer věnovati chvilku k prvním pokusům.«

Pan starý se blaženě usmál; řekl sic již
Franckovi od koní, který taky na bicyklu umí, aby
ho večer učil; ale bude vděčen, půjde-li pan
účetní laskavé doblédnout také.

Za jasného svitu luny trojčlenná společnost
putovala na silnici za rybník.

Když přišli s bicyklem na bladké místečko,
řekl pan účetní: +T.ď byste ještě, pane starý, na
kolo podle předpisu nevyskočil. Stoupněte si tuble
na ten kámena obkročtepohodlněsedlo.—Táák;
a teď jen bez bézně šlapat, rovně sedět. A pan
starý v polu tváři šlapal v ochranném průvodu
obou znalců, kteří měli dost práce udržeti tak
veliké těleso v rovnováze a při tom ješte kontro
lovati řídítka. Pan starý dlouho nešlspal. Strachem
e nezvyklou námahou se celý apotil už nrní.
Prý by si rád odpočal. Jak teď z toho dolů?

»To se jen opřete pevně levou nóhou o



zákona „patří výbradně do konferance anto
nomních odhadních komisí.“

Zjev tento jest neutěšeným symptomem
nezdravosti a choroby nynějších českých 80
ciálních poměrů, když občanstvem do odhad.
ních komisí k hájení jeho zájmů volení někteří
činitelé oproti svým mundantům a voličům
vedou si při vyměřování berních sazeb tak,
že na konec musí úřady samy občanstvo chrá
piti proti nehoráznostem jeho autonomníchzá
stapců v odhadních komisích.

Někteří občanstvem do odhadních komisí
volení „jeho důvěrníci“ patrně nechápou úkol
a poslání, jež jim v komisích téchto náležejí

jednotlivců, na jejichž ochranu jsou vlastně do
komisí těch zvoleni, způsobem, na jehož pro
kázanou bexdůvodnost má býti vyměřen trest.
Jak ktomu přijde řádný muž, který pravdivě
své příjmy udá a přes to najednou dostává
úřední dekret, ua který | musí odpovídati,
zkrátka který spůsobí mu celou spousta ne
příležitostí, zaneprázdnění, výdajů a rozčilení?
Je to nanejvýš smutné, když postižené straně
potom c. k. úřady uvěří a sdělí jí, že celou
tu věc nadrobil jí aatonomní t. j. její vlastní
důvěrník v odhadní komisi.

Více o tomto zjeva psáti netřeba, neboť
jest spíše nutno proti opakování we takového
působení některých autonomních důvěrníků
v odhadních komisích, jež by bylo založeno
na subjektivních pocitech, příslušnou zákoni
tou cestou v každém případě nejdůrazněji se
ohbražovati a provádění jeho znemožniti.

Obrana.
(Zasláno)

V neděli dne 30. srpna vyzval p. Jan
Pelíšek, farář ref.v. v Semtěši, „Katolické
Listy“ a „Obnova,“ aby podaly doklady, že
byl císařem Josefem II. dne 26. března 1782
vydán dvorní dekret, jímž byli Husité t. j.
zbytky vyznavačů české konfese s vyznáním
svým na roveň postaveni tolerovaným němec
kým vyznánímaogsbarskémaa reformovanému.

Na vyzvání to bylo obšírně odpověděno
dne 1. září v „Katolických Listech,“ což p.
Pelíškovi zajisté úplně k potřebnému mu po
učení postačuje a proto zda na prostém toho
konstatování přestáváme. Další ať si vyřídí
pánové se svými s0uvěrci ve svých sborech.

* +“

K bližšímu vysvětlení „zaslána“ sděloje
redakce t. 1., že v Čase pan Jan Pelíšek, evan
gelický farář v Semtěši, na podiv sebevědomě
tučným zaslánem útočí na Obnovua Katolické
Listy, že pověděly dle pravdy: 1.) že byla
dvorním dekretem z 26. března 1782 povolena
potomkům husitů starobylá, česká konfosse a
2) že lid o tuto konfessi připravili duchovní
augsbarského a helvetského vrznání. Ka konci
hlasatel „ryzí pravdy“ zcela neomylně pro
hlašaje: „Vyzývám Katolické Listy a Obnova,
aby pravdivost řečené své zprávy dokázaly a————————————
pedál « pravou vyskočte,« odpovídal účetní. A
pan Bachráček vyplnil tento pokyn tak ochotně,
že zakopl podpatkem o bradu nešikovně nachý
leného Francka až mu zuby cvakly. Velociped po
výskoku se také poroučel na zem; pan účetní
jej musil pustiti, aby se neocitl s ním sám na
zemi.

+Nu, jen když to dopadlo zatím tak; budete
jezdit brzy jako šipka«, dodával kuráže pan účetní

Při druhém pokusu vedl komoné pana starého
jen Francek. Dráty sténaly pod obrovskou tíží,
řídítka se vrtěla, bicykl laškoval se starým žákem
zrovna nemilosrdně. Najednou si šelma přední
kolečko usmyslilo jeti na příč přes všecku práci
Franckovu. »Jen se račte klonit tělem na tu stranu,
kam se ubýbá kolo,« upozorňoval účetní a při
skočil blíž k bicyklu. Pan starý uposlechl ve svých
úzkostech hned, ale trochu moc důkladně, Uká
zálo se, že přísloví svšeho moc škodi« platí i pro
bicyklistu, Zaduněla zeraě pod vzácně mohutným
pádem, pan starýzaklel jako dva kyrysaři. Kalboty
mu na jednom koleně praskly, dlaň měl trochu
rozedřenou.

»[ z toho si nic nedělejte,“ téšil pan účetní,
zdržuje násilné smích; »to se stane kolikrát každé
mu začátečníkovi,«

——9Áno, ano,« bručel trochu rozdurděný kan
didat moderního jezdění, +nic si z tobo nemám
dělat; kdybych s: z tobo mohl aspoň udělat nové
kelhoty, bylo by moc dobře. Takhle se mi bude
moje stará smát, až domů přijdu.«

Pan starý už měl dopal do opravdy na celý
ten vynález, ale dal se povzbuditi k novému
rekkordu přec, když pan účetní k morální
pomoci přidal znovu fysickou. Teď už to šlo líp;
ledá že někdy pan Bachráček místo řídítka v kri
tických okamžicích chytil levicí pana účetního, div
v ném kosti nepraskaly. Ještě že i ten bycikl byl

předložily doklady, kde a kdy tak zv. Hosi
tům českým povolena v době toleranční česká
konfese. Hned nyní však další tvrzení těchto
listů, že lid o tuto českou kontesai dachoven
stvem augsburského a helvetského vyznání
připraven byl, prohlašují sa švíndl.“

Tohle jest problášení v skutku povedené
— čistě protestantské. Pan farář žádá Obnova
za poučení, ale při tom již předem žádané
vysvětlení problašuje za Švindl. Nač tedy ta
výzva? Pánové ovsem dovedou problašovatí
ohodlně za švindl kteroukoli pravdu, která

jim není milá, ale za to skutečným čvindlem
dovedou mámiti lid jen což. Masíme cboditi
pro příklad daleko? Čeští pastoři šířili u nás
z naprosté ignorauce a z veliké „lásky“ ke
katolictvn | dvindléřský pamflet připisovaný
lživo péra „očitého evědka upálení Husovas“
posud své balamucení neodvolali. Ale za to
problašojí za švindl tu historickoupravdu. kterou
by měli znáti lépe než katolíci. Kdo jen trochu
přihlédl k jejich pravdomluvnosti, nediví se
aniza mák X velikému pohoršení evangelicko
klerikálních vůdců prostadoval dr. VáclavŘe
zníček toleranční dobu trocha líp, než jak ji
znají ti, kteří ji wají znáti zevrubné; a tak
zůmyslné nechápavým pánům dal dr. Řezníček
v čísle 237. Katol. Listů důkladnon, poučnou
odpověď. Dovodil fakty, že v toleranční době
nechtěli čeští evangelíci přistupovati k něme
ckým konfessím helvetské a aagšburské. Proto
císař Josef II. uacen dekretet ze dne 26. března
1782 doploiti toleranční patent ze dne 13 října
1781; tímto dekretem prohlášeno, že český lid,
pokud se určitě s1 „Husity“, mebopod tím čí oním
k této sekté nálešejícím jménem přihlásí, má býti
pojat v tolerancí přisnanou protestantům v král.
českýchdědičnýchsemích. „Husity s podřaděnými
jim sektami“ nazýváni byli tehdy vyznavači
„české koufese“, povolené Rudolfovým maje
státem. Dr. Řezníček citoval zákon, jeho datum
a vydání již 28. srpna v Katol. Listech v po
lemice proti Anonymovi z Času, obšírně věc
vysvětlil, ale nechápavý pan Pelíšek znovu se
tázal; podle všeho o vysvětlení onom ani nic
nevěděl. Dr. Řezuíček tedy znovu dává odpověď
zase p. Pelíškovi, kdy a kde byla povolena Hu
sitům v době toleranční „česká konfese.“ Original
císařského dekretu se nacháze. v guberniálním
archivu království českého; registrant Petr
Havel Jaksch převzal jej v letech dvacátých
minulého století do své sbírky zákonů, kterou
vydal v Praze pod názvem: G+>setzlexikonim
Geistlichen, Religions nud Toleranzfache fůr
das Kóuigreich Běhwen von 1601 bis Ende
1800.“ Ústapky učiněny Hasitům r. 1782 po
dlouhých poradách. O tom jednání se mohli
nakvašení pánové A la Pelíšek poučiti v knize
r. 1879 vydané ve Vídoi pod titulem: „Dr.
Car! Huck und dr. Her. Bidermaua: „Der oster
reichische Staatsrath, 1760—1848.“ — A na
tato závažná připomenutí pohlížejí naivní evan
geličtí předáci jako na polární objevy. Tyto
tolik známé věci jsou jim novotou neuvěři
telnon, vynesenou z nitra „nejtemnější Afriky.“
Dřívější evangelíci vynutili si onen dekret ná
tlakem, poněvadž při vich (neusnalo všecko
vlastenectví, poněvadž nechtěli dopustiti, aby
se trhala historická spojitost jejich nábožen
ských poměrů s dobou předbělohorskou. Vážili
si ještě odkazu předků předbělohorských. Ale

(2
aspoň tak trpělivý jako pomáhači; že dráty někdy
bolestně zastenaly, to nic neznamenalo.

Ale když večer doprovodili oba učitelé tlu
stého žáka domů, řeklúčetní Franckovi : »Poslouchej,
zejtra si dresíruj starého sám; já se s tím dědkem
rvát nebudu. Jemu pád neuškodí; skulí se vždycky
při své tloušce na měkko, ale mne by mohl
zalehnout.»

Druhý den se pan účetní vymluvil na jakousi
nutnou záležitost, tak že zbyl Bachráčkovi jen
Francek. Právě když za pomoci Fraackovy pan
starý již obstojné pedály ovládal, šel neštastnou
náhodou kolem pan nadlesní.

*Aj. aj, kam pak tak pozdě, pane starý, ten
soudek valíte? Bylo by to bezpečnější bez bicyklu.
Anebo se snad cvičíte dokonce k výstavnímu zá
pasu. Nu, mnohozdaru l«

Pan starý na tohle krobiánství ani neodpo
věděl. V rozčilení ani si nevšiml, že řídí směr
dvoukolky zrovna k většímu kaménku. Nastal
náruz, psna Bachráčka opustila rozvaba, opustily
ho pedály a již se převrátil k pravé straně zrovna
na Francka, který se skulil pod svého pána jako
třtina. Oba si dali tak upřímnou pusu, jako když
se sejdou dva bratři po dvacetileté odloučenosti.
Francek uvolnil své údy s nadlidským úsilím, ale
Bachráčkovi to šlo tíže; zapletl si nobu mezi
dráty a teprve za chvilku ji vysvobodil, Jinak se
mu nestalo nic, leda že si trochu kabát natrhi,
Bylo mu trochu Francka líto, prohodil soucitné:
eNebolelo tě to mnoho, když jsem na tebe upadi?«

»[nu, že voni na mne upadli, to mne tolik
ani nebolelo; milostpán je měkkej, ale ta zem
bylamoctvrdá,div mito hlavus lopatkynezpře
ráželo«. A dodal trochu jízlivě: »Podívají se na
svůj kabát! To aby si podruhé vzali hned niť a
jehlu s sebou.«

»Inu, zkrátka musíme dávat pozor,« potvr

víc konfese německé než konfesi. českou,
z trestahodné nedbalosti ani neznají, jaké vý
hody byly české konfesi zabezpečeny, neznají
ani zápas charakternějších svých předkův,
Stále frázovitě vykřikají: „Náš je Komenský|!
náš Chelčický, náš Blahoslav I“ Ale při tom
všem raději vyznávají víra německou, jež jest
v protikladu s vírou oněch „vlastních“ jejich
možů. Lísají se k Viteuberka, jakkoli dřív
čeští bratří vějičky Lutherovy se střehli;
raději stavějí na odiv trestuhodnou neznalost
historie vlastní strany, než aby chyby své na
pravili, Co by jim řekli ti, kteří r. 18720 čes
kou koufesi tolik stáli? A pak prý tito po
vrchní lidé jsou privilegovanými vlasteuci?
Kde jsvu však nyní vyznavači české konfese;
Kdo prostý lid evangelický o ni připravil ? Snad
aspoň některé jejich ovečky po sdělení dra.
Řezníčka prohlédnou; nedovedeme si aspoň
představiti, že by bylo všecko evaagelictvo
v Čechách tak neupřímné, lstivé a fanatické,
jako jsou jeho oficielní žarnály. Protikatolická
komedie nynějších vůdců českého evangelictva
rozhodně se musí 'epší části evangelictva
zprotiviti.Protestantská znalost katolické
elrkve. Jest známo,že naši protivníci o pravé
poznání církve katolické nijak se nestarají;
jejich zášť je ponouká všecko katolické tupiti
dříve, než se o věci blíže poučili. Heyevův
slovník cizích slov byl nově přepracován od
protestanta dra K. Bottgera. Jak tento učený
pán na novém vydání slovníka piloval, s jakými
informacemi slovník „k poučení“ svých sou
věrců vydal, vysvitne laskavému čtenářstvu
z několika ukázek. Katolické „Absolutio in
horis canonicis“ jest podle toho učence: „Krátká
modlitba na konci noční (!) bohoslužby, také
udělení svěcení (!) po zpovědi u katolíkův.
Aguas Dei — Čtvrtý díl hudební mše. Kanon
— Litanie svatých v katolické mši. Loretanská
litanie — Katol. církev od andělů do Loreta
přenesená. Offertorium — Hlavní část katol.
mše, při níž monstrance (') se pozdvihuje.
Pluviale— veliké mešní (!) roucho. Profossan
= do řádových tajemství (!) zasvěcení jesuité.
Škapulíř — růženec. Tabernakulum — mezi
jinými skříň na mešní roucha. Vespery — ve
černí (I) mše atd. — Takové poačování by se
dobře hodilo do některého humoristického
listu ; nebo by se mohlo předložiti k strávení
socialistům, jichž duševní fond snese všecko.
Ale psáti takové nesmysly do vědeckého slov
níku, to už je přece mnoho. Tak píše prote
staotský učenec o katolických vécech; jaké
asi mají názory o katolické církvi protestanté
prostí? Jistě že ještě nesmyslnější. A kdyby
se byl tento redaxtor slovníku vyptal aspoň
některého kostelníka nebo jiného prostého
katolíka na věci, o u'chž píše, když již nic
katolického o tom nečetl! Pak se protestanté
chlubí svou kultarní povýšeností nad katolíky,
říkají, že pilné studají i katolická díla. Nu —
kdyby se poučovali o naší církvi dle katoli
ckých pramenů, uemohli by psáti takové
směšnosti a nobyli by rozhoduě tak zarytými
uepřátely katolictva. Leč jejich vůdcové se
úzkostlivě starají, aby se lid „nezkazil“ nějakou
katolickou četbou a aby neprohlédl chatrnou
podstatu několikrát přereforimovaných prote=-—————————————
zoval pan starý, spolknuv hořkou pilulku bez
reptání; byl takto srdce dobrého.

Třetí kondici udilel Francek svému pá
novi již před soumrakem; již se nemusil za svého
žáka tolik stydět. Přidržoval jen bicykl ze zadu.
Za malou chvilku vzkřikl jísavé: »Vidějí, už jich
ani nedržím, teď už jsou chlapík.« V tom se na
manul panu starému do cesty hafálek jako ruka
vice a počal podrážděně pokfikovat, jako by mu chiěl
van starý hromádku kamunf vedle ležícího ukrást,
Francek povzbuzoval, aby se milostpán zbytečné
neuhýbal. | Ten pes prý takhle nadává bez
příčiny každému, ale nekouše nikoho. | Leč
psn Bachráček vybočil přece značné z pravi
delné jízdní čáry, při tom se mu zdálo, že
nějak pravý pedál vrže, pohlédl poněkud dolů
a — vtomse ozval poplašný hlas naproti: »sPozóó6r,«
Naproti táhla kravička vozík s jedn m rolníkem.
Ale než jasné bicyklista poznal, nač má pozordát,
už byl před krávou, bicykl neposlucha — jako
schválně ještě popojel a — již se tučné prsty
Bachráčkovy zavěsily na šíj také ustrašené kravičky;
bicyklzazvonil, krávarozšířilanozdrya poněvadž se jí
toto obejmutí z nouze pranic nezamlouvalo, se
třásla nešťastného Bachráčka na hromádku kamení
po níž se skulil do příkopu.

»Když to neumíte,« posuňkoval rozlobený
rolník bičem, »máte toho nechat, ještě se mi mohlo
stát neštěstí — —«

Nu, pan starý právé proto, že to ještě ne
uměl, musil se zde cvičit. Jen se neměl plést, »kde
se matou,« Udobřil rolníka a pozval ho do pivo
varu; tohle bylo ovšem v pořádku.

Když přicházel večer domů, řekl si v duši:
»Když jsem již tolik zkusil, právě toho nenechám,
aby mi výsměch mé staré aspoň stál za to0.«
A nenechal; naučil se přece jezdit obstojné a také
při tom trochu zhubeněl,



stantských dogmat. A tak svedané stádcebo
juje s přízraky, která si samo latherstvo vy
myslilo, zlobí se na „zlořády“ církevní, které
ani neexistují. Není nad protestantskou vědu!

Bezděčný pramýř postavil si židovsko
evangelický Čas v neděli 30. srpna, V polemice

roti Viléma Mrštíkovi píše: „S lidmi, kterým
Již chození do kostela jest klerikalismemn —
s takovými lidmi jest těžko o náboženských
otázkách mluvit“ Soublasíme. Škoda jen, že
obstaravatelé Času najednou zapomněli, že
jsou takovými lidmi sami. Právě před měsícem
pranýřoval Čas dva studenty, že se súčastaili
mše svaté. Napsal, že taková věc zrovnu „badí
úžas,“ ačkoli před tím 19. července farizejsky
lhal, že ponechává strana lidová volnost i
svým členům katolickým a že na té zásadě
list této strany stojí též. To je přece Jen trochu
mnobo, od 19. července do 30. srj.a dvakrát
stanovisko pronikavě měniti. ou, Čas musí vždy
psáti podle toho, jak se to bodí právě do
protestantského krámu, třeba že se zamotává
do příze nejnešikovnějších protimluvů. Dle
posledního vyjádření Úasu tedy víme, že jest
těžko mlaviti o náboženských otázkách u lidmi,
kteří chození do kostela pokládají za klerika
lismus. Ergo — jest též těžko mluviti o nábo
ženství také se samými Časisty, a nichž vzbu
dilo veliké pohoršení, že dva katoličtí studenti
také šli do kostela.

Politický přehled,
Politická situace v naši říši jest stále ve

znamení Maďarie, v posledním však týdnu zatlačena
poněkud do pozedí návštěvou“ anglického krále
Eduarda VII. ve Vídni, Král Eduard mešká už od
pondělka ve Vídní jako host našeho mocnáře.
Soudí se, že návštěva tato má veliký význam po
litický a že hlavním podnětem k ní jsou nepokoje
v Macedonii. Anglické listy při tom se snaží, aby
dobodu rakousko-ruskou obledné Macedonie roz
viklali, Až car Mikuláš 28. září přibude do Vídně
se svým ministrem zahraničních záležitostí, snad
do té doby úklady anglické, které již tak často
zmařily konečné rozřešení otázky východní, ztratí
mnoho na své ničivé síle,

Hned po odjezdu ang. krále z Vídně ode
béře se císař opět du Buda-Pešti, aby přispěl ko
nečně k rozřešení krise maďarské, U nás v Ra
kousku si zatím zástupcové národů s dalekosáhlými
událostmi v Uhrách hlavu příliš nelámají. Mlado
češi mlčí, neodvažují se, snad asi až bude pozdě.
Toliko němečtí křest. sociálové ve Vídni trochu
se probrali, když zvěděli, že strana německo-lidová
chtěla pomáhati Košutovcům ve snaze o znárod
nění uherské armády, vyžadujíc si za to pomoc
Madarů pro upevnění německé nadvlády v Ra
kousku.

Dr. Kdrber už se chystá povolati vůdce
českých i německých stran, aby je vyslechl, za
jakých podmínek dal by se vykoupiti smír česko
německý. Nabídnutou cenou prý bude česká uni
versite na Moravě; že se však za to Něrcům
málo nenadělí, jistá věc.

Na Pardubsku odehrává se zatím volební
komedie. Mladočech Udržal mandátu se vzdal
vystoupiv ze strany mladočeské, kandidát mlad.
dr. Janovský a agrární Markalous se kandidatury
rovněž vzdali; vystoupil tedy zase Udržal jako
samostatný kandidát a proti němu agrárník Švejk,
Agrárníci mají velkou naději na vítězství.

Turecko hromadí stále vojsko v Macedonii,
ale nemá peněz na jeho vydržování. Vojáci i dů
stojníci reptají, že nedostávají žoldu, Situace je
pro Turecko stále horší, Přes to vzrůstá nebez
pečenství války mezi Bulharskem a Tureckem.
Kníže Ferdinand konečně se odhodlal k návratu
do své země, ale s obavami asi na možné zápletky.
Povstalci macedonští nadhánějí Turecku dosti
strachu. Vyhodili do povětříčást expresního vlaku,
jezdícího z Vídně do Cařihradu.

IL sjezd. českoslovanských katolíků v Brně.

Po deviti letech dne 30. srpna t.r. o 5. hod.
odp. naplnila se zase dvorana Besedníhodomu
v Brně zástupy katolíků českoslovanských a
to nejenom že zemí koruny Svatováclavské,
ale dostavili se též katolíci z Dol. Rakous,
anoi ze Sev. Ameriky. V řadě vznešených
osobností mimo jiné pozorovati bylo zvláště
J. E. ndp. biskupa brněnského dr. Fr. S. Bauera,
J. M. ndp. biskapa královéhradeckého dr. Josefa
Doubrava, z ostatních sídel biskupských vy
sláni zástupcové, z Hradce Kr. přítomen byl
také kapitolní děkan a generální vikář vedp.
dr. Al. Frýdek s kanovníkem vsdp. J. Bartákem.

Sjezd zahájen velebným chorálem „Sv.
Václava“. Na to předseda přípravného výboru
posl. dr. J. Koudela v krátké řeči vyložil vý
znam sjezdu. Jest třeba nového mocného
vzpružení k nadšené práci pro víru a vlast.
Nestačí, hlásiti se k národu a víře pouze dle
jména. Vědomím národním a náboženským

musí býti prodchnut veškeren náš veřejný
život; vzorem jsou nám bojovníci Boží a ná
rodní ev. Cyrill a Methoděj. Po uvítání pří
tomaých přečten list av. Otce Pia X. Potom
zvolen předsedou sjezdu posl.Otto br. Serényi,
J. místopředsedou kapitulní děkan a generální
vikář vsdp. dr. Al. Frýdek, II. místopředsedou
posl. dr. M.Hraban.

Předseda zvolený zahájil sjezd několika
povzbuzujícími slovy. Vadp. dr. Frýdek uvítav
shromážděné mimo jiné pravil, že oetašil, že
jako Čech z království bnde zvolen za místo
předsedu českoslovanského sjezdu katolického
v Brně, na družné Moravěnce konaného. Ne
sobě za pocta to připisuje, nýbrž za poctu
katolíkům z království vůbec a z diecése krá
lovéhradecké zvláště prokázanou. Chválí nad
Šeně, že i tento ejezd zahájen etaroslavnou
písní svatováclavskvu, což důkazem jest, že i
Morava utíká se k sv. Václavu, patrona netoliko
Čech, nýbrž i arcidiecése olomoucké a diecáse
brněnské, tudíž patrona celého národa česko
slovanského a Moravy zvláště.

Na návrh předsedy zaslány telegramy J.S. Pia X. a J. V.císaři a králi Fr. Josefovi.
J. E. ojdp. biskup dr. Fr. S. Bauer vzpo

mněl zemřelého sv. Otce Lva XIII, jeho bla
hodárné činnosti, jíž se při poradách sjezdo
vých třeba říditi. Njdp. biskup připomněl
touhu 7 sv. Otce, aby ve stavu manželském,
v náboženské výchově mládeže, v rodinách i ve
školách, ve státě, v soukromém a veřejném ži
votě vůbec zářilo vždy světlo Kristovo. Na
konec pak pozdravil přítomné a přál sjezdu
hojného zdaru.

J. M. nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava
uvítán ©boařlivým © potleskem, pozdravuje
sjezd a připomíná, že v diecési králové
hradecké shledal, nastupuje biskupský úřad po
apoštolském nezapomenutelném biskupu Bry
nychovi, převzácné dědictví: našel uadšení pro
věc katolickou a pracovníky zdatné pro věc
svatou. Shledal v diecési své lásko a úctu
k Moravěak J. Ex. njdp. biskupu brněnskému
atyto pocityv diecésimocnýbudíohlasvduši
řečníka. Jsou ohlasem vlastní duše, neboť
dávno lne upřímnou láskou a úctou ke zbož
nému lidu moravskému a jeho velepastýřům.
Tyto pocity na Králové-Hradecka zdomácnělé
jsou ohlasem duše vlastní, a proto vítali tam
8 nadšením zprávu o sjezdu dnešním. Přišli
na Morava sesterskou, přišli mezi bratry po
rodě i víře, majíce společenstvo 8 nimi v apo
štolském díle slovanských apoštolů sv. Cyrilla
a Methoděje. Má radost a pokládá si za čest,
že může osvědčiti úctu a lásku vděčnou J.
Exc., lásku bratrskou k Moravanům s přáním
upřímným, aby tento sjezd se plně zdařil.

zpomínaje předcházející řeči nejdp. biskupa
řipomíná světlo s nebes slavného papeže Lva
III., jehož požehnání jako rosa 8 nebes padá

na sjezd tento slavný, a připomenav proroctví
o novém papeži, sv. Otci Piu X., kterýž má

býti igois ardens — planoucí oheň —přeje si,aby práce sjezdu plně se zdařily a vzbudily
planoucí oheň v srdcích všech lidí dobré vůle.
Pohasíná zajisté plamen živé víry a lásky,
pohasínají ideály a nadšení pro vzletné ideály
vznešené, pro víra a mrav křesťanský. Kéž
nový vzlet a nadšení vzbudí tento sjezd. Ať
působí jako ignis ardens a vede všechny syny
našeho národa k novému vznětu přesvědčení
náboženského. A jako světlo je nezbytno ke
klíčení semene, přivádí k rozkvětu život, a
ovoce přivádí ke zrání, tak ať světlo z tohoto
sjezdu zářící přivede ke zrání ovoce zlaté a
dobré ke spáse duší vnímavých a blaho plodí
u všech lidf dobré vůle. Svolávaje požehnání
nebe sjezdu a jeho práci všeliké, přeje sjezdu
plného zdaru, a končí přáním, aby Bůb žehnal
dílo šťastně započaté.

Po té promlovil nadšeně redaktor dp.
Tomáš Šilinger, jeuž hned oa počátku řeči své
odsoudil známý útok na svobodnou volbu pa
pežskou,navrhnuv resoluci:

Třetí katolický sjezd ©českoslovanský
v první slavnostní ustavující schůzi 30. srpna
1903 vyslovuje nejhlabší politování a bolest
nad tím, že domnělým právem veta stal 8e

okus ohrozit svobodnou volbu papežskou. Ve
jménu svobody církve, jako katolíci a Slované
protestajeme co nejrozhodněji proti takovému
bezpráví a žádáme důrazně, aby čin takový
se neopakoval.

My katolíci jsme a sůstaneme věrnými
syny národa i vlasti své nejen proto, že na
rodili jsme se z české mutky v české zemi,
ale i z důvodů vyšších, že křížem Páně, ev.

věrověst vztýčeným posvěcené jest naše země,že „jazyka dar svěřil nám Bůh“, že z vůle
Boží narodili jsme se Čechoslovany. — Hmotný
i duševní blahobyt národa svého máme na
zřeteli. Obzvláštní pozornost však přece obra
címe ku stavu rolnickéma, řemeslnickému,
živnostenskému i dělnickému. Stav selský, toť
základní pilíř národního našeho bytí. Čí půda
toho i budoucnost. Proto stav selský musí
býti zachován i povsnesen. Podobně i stavu
živnostensko-řemeslnickému třeba dopomoci

k lepším časům. Rovněž i děloíku notno
umožnit život rodinný, klidné stáří mu za
bezpačit, v nemoci, v nezaměstnanosti, před
vykořisťováníma před evůdci ho chránit, aby
se doma cítil mezi svými.|

Nejen hmotné práce, ale i doševního
vzdělání nám třeba. Z důvodů národních i ná
boženských žádáme národu svému co největšího
vzdělání, ješto víme, že národové ze školy se
sbírají a že budoucnost národů nezávisí tolik
od hmotné síly, nýbrž více od síly ducha.
Nechceme ani anižiti úroveň vzdělání, ani
ohlopovat lid, nechceme Školy, ani učitele
zotročit, ale právem vytýkáme, že pro 6amu
péči o hlava zapomnělo se a zapomíná na srdce.
Proto chceme školu, kde se jen pravdě učí a
zároveň křesťanský mrav vštěpuje, chcetne školu
opravdu národní a opravda svobodnou, která
dává Bohu, co Božího jest a národa, co národa
jest.

Jako pravého vzdělání, tak i ašlechtilého
umění slovesného, výtvarného i hudebního žá
dáme národu svému. Toho ovšem dosíci možno
toliko ve znamení kříže. Zdravý rosom i víra
člověka k Bohu vedou, proto nemůže býti
sporů mezi pravou vědou a vírou. Pravdivá
jsou slova papeže Lva XIII: „Náboženství je
pramen blahobytu a velikosti národa a nej
vznešenějším základem spořádané epolečnosti.
A opravdu, je-li oslabeno náboženské smýšlení,
jež mysl povznáší a zušlecbťuje a do ní pojmy
práva a mravnosti hluboko vtiskuje, pak po
uechává se člověk náklonnosti svých divokých
chtíčů a hmotných zájmů a z toho logickým
je důsledkem nenávist, spory, zkáza mravů,
srážky, porušení pořádku a proti tomato zlu
ani přísné zákony, ani ostré zakročení soudů,
ani zbraně neposkytují jistých, dostatečných
prostředků“

Otevřena leží před námi kniha dějin
našich, a kříž Páně prstem výstražným uka
zuje na ni pravým ramenem svým a důtklivě
připomíná, že jenom tehdy velikým a slavným
byl národ náš, když věrně se držel nábožen
ství cyrillo-methodějského. Porážka bělohorská
byla velikým neštěstím, ale větším ještě ne
štěstím pro národ náš bylo by bývalo vítězství
bělohorské, jež znamenalo ztrátu víry i ná
rodnosti, jak patrno jest z pustého řádění
zimního krále a jeho drožiny v zemích našich.
Církev katolická není vínna tresty pobělohor
skými, byly to tresty za vzpoaru politickou.

Rolník Jos. Šamalík mluvil o stavu rol
nickém, líčil jeho nouzi, úmornou práci, ne
dostatek čeledě, zmínil se o pijavících rol
nictva, o státu, který de o rolníka pramálo
stará. Přikvapí živelní pohroma, nadějná úroda
v okamžiku zničena, příbytek v popel obráceu,
hůl žebrácká před očima, ale rolník přece
nazoufá; pevná víra v Boha, pevné křesťanské
přesvědčení udržuje ho při všech těch tram
potácb na rodném statečku.

Po slavnostní schůzi uspořádán byl
v místnostech Besedy starobrněnské od katol.
spolků slavnostní večírek. (Dokoně.)

Epigram.

přes Vídeň se nafukuje.
Macharů kéš tisíc l!
Staneme se světovými.
Kdyš ne kulíurou a vtipem,
jisté přesolidním,
nepřeberným, přečiperným,
největším a nejskvělejším—národemůj,cochcešvíc?—
exportem šibenic.

F, Eisler.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červemého Kestelee. 16. srpna pro

žila zdejší jednota ulat ní okamžiky. Slavens
za velikého účastenství átka desetileté činnosti
její. Podrobná zpráva jedeatelská byla svědectvím, že
tato jednota náleží k nejhorlivějším a nejvzornějším.
Pak přednášel p. redaktor Špaček o prostředcích pravé
apokojenosti. Krásná jeho řeč upoutala k sobě nejži
vější pozornost; vtipným, zábavným způsobem pan
redaktor vyložil příčiny nynější nespokojenosti, uka
soval, jak pravá cesta ku blahu jest lehkovášně od
maocbých lidí opouštěna, [povzbuzoval k důvěře v Boha
a v ostříhání učení Kristova, které nejlépe k spokoje
nosti přivádí. Nadšený potlesk ozýval se jiš v průběhu
přednášky a zdvojnásobil se po ukončení. Na to před
nesl vp. Jiří Sabula z Hradce Králové o poměrech
české země v XV. století. I tato řeč přijata ode všech
sympaticky s neztenčeným zájmem. Báb pošehnej
další záslužné činnosti|

Od r. 1530—1580 podámo od protestantů
sedmero vysmmání,konkordií, koncessk, recessů, jímiš
augipurská konfesse as r. 1630 pokašdé nějak
proměněna. | Chtěl téměř kašdý kněs protestantský
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Zprávy místní a z kraje,
Zprávy dlecézní. Ustanoveníjeou: p. La

-dislav Kalina, administrator, sa faráře v Onmyslovicích,
p. Karel Kučera, administrator, za faráře v Horní
„Dobrouči, p. Arnošt Šternberský, kaplan, v Červ. Ja
novicích, za kaplana do Nekoře, p. Frant. Ditrich,
kaplan v Poličce, sa kaplana do Jaroměře, p. Ant.
Kovář, vikarista v Hradci Králové, sa kapl. do Poličky,
p. Ant. Bartoš, administr. v Bohárně, sa administr. do
Vřešťova, p. Dr. Jos. Palička za koop. do Mladkova.
Neomysté: p. Jindřich Fiala sa vikarista kathedr.
chrámu v Hradci Králové, p. Karel Valenta za kaplana
do Pobledu, p. Jos. Maši::u za kapl. do Červ. Janovic,
p Jindř. Bergmann za * spl. do Kocléřova, p. Frant.
Stříbrný za koop. do Mříčné, p. Jos. Cveju za koop.

-do Kanwaldu, p. Vil. Krenk za kapl. do Dolní Libchavy,
. Jarosl. Procbázka se kapli. do Vilímova, p. Váci.
Jeskot za kapl. do Jesenice, p. Rudolf Blába za koop.

do Třebonína, p. Bud. Waschiček za kapl. do Karle.
V Pána zesnnl: p. Karel Černý, kněz na odpočinku
v Sadeké, + 19. srpna, (naroz. 1874, vysv. 1901.)

Z uilodarů, které ze sešly u b. Kousistoře
„pro stišené povodní a kropobitím, odesláno bylo
2000 korun do vikariatů Poličského, Polenského, Ně

„meckobrodského a Litomyšlského,
Ze Všeodbor. sdružení kř.dělnictva.

Schůze užšího výbora 49, srpna t. r. © Hradci Král.
Přítomní: Jenčovský, Pochmon, Karásek, Lábus a
Polák. Podpora nemoc. udělena: Tom. Mírvaldovi
vSušici (7 dní katar plic) 8 K, A. Lněničkovi v Hradci
Král. (7 dní srdeční křeče) 6 K, 40. Hurdálkové v N.
Městě (14 dní krvácení plic) 6 K; mimořádná pod
pora: Masilovi v Čáslavi 4 K. Nový člen: Paukert
s Parníka III.

Stávka. V továrněna harmoniaR. Pajkraa
spol. v Hradci Králové povstal mzdový spor tím, že
továrník předložil zase nový cenník pracovní, s kterým
dělníci nemohli nikterak soublasiti. V úterý 1. září
žádali, aby jim byla vyplácena stará mzda (jíš dosti
malá), k čemaž po chvíli ochotně přivolil p. továrník
R. Pajker; starší však bratr továrníkův jako společník
firmy dle stsrého cenníka mzda vypláceti odepřel,
kteréžto rozhodnotí po úradě obou pp. společníků
ponecháno v platnosti. Dělníci, pobouření tímto jedná
ním, do jednoho opustili továrnu. Cizí spoludruzi jistě
nepřijmou nabízenou tu prácí a nebudou tak škoditi
trpícím bratřím. — Výbor Věeodborového sdruže
ní křesť. dělnictva úplně potvrzuje tato zprávu,
a jelikož mezi stávkujícími jsou i členové naše
bo adražení, prosíme naše stoupence, aby stáv
kujícím soudrahům co nejdříve v nousi pomohli.

-"Cténé odbočky a katol. spolky prosíme, aby na ten
účel provedly sbírky. Příspěvky 1 sebe menší přijímá
J. Polák, tajemník Všeodbor.sdružení v Hradci Král.,
Adalbertinu.

Pont deo Heřmanic u Jaroměře
uspořádá vo čtvrtek dne 10.září zdejší kř. soc. dámský
spolek, bade-li příznivé počasí. Vyjede se z Hradce

rálové o 6'28 bod. ráno — návrat bude ve 4-17 hod.
odpol. Účastníci sejdou se zmíněného dne na nádraží,
kde každý sám si opatří jízdní lístek, jenž etojí za
jednu cestu 40 h. Hojná účast jest žádoucí.

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc srpen 1903. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,518.896-55, vloženo K 114.677*54, vybráno K
113.302'72, stav koncem měsíce K 1,516.171-47. Stav
půjček počátkem měsíce K 1,25303761, půjčeno
K 5v.914 83, splaceno K 52.574-90, stav koncem mě
síce K 1,260.377-44. Počet účtů 2277, reservní fondy
K 113.0v6:08, závodní podíly K 60.141-10, pokladní
obrat K 439.71068.

Veschůzi městského zastupitelstva
v Hradel Králové dne 1. září t. r. neneneno
následující: Povolena stavba vyhořelých hájoven
u dvou šračků“ nákladem K10.164'81, jenž částečně

hrazen je pojistkou K 4050'—. Schválena darcelace
bloku R a podmínky její, a městská rada zmocněna

sa K 30-—, ostatní 1(J* za K 20—. — Filiálce Rak.
Uherské banky prodán pozemek na stavbu vlastní
budovy za K 1124480. — Schválena změna parcelace
pozemku, náležejícího dědicům Hračířovým. — Iarael.
nábož. obci prodán pozemek na stavbu modlitebny za
K 3634-20, p. Jarkovekému a pí Vamberové na rozší
ření zabrádek 10J* za 8 K. — Na to schváleny pro
tokoly o poslednich schůzích měst. zastupitelstva,

Hudební ústav Mat. Nepeřeného
„v Hradci Králové. Zápis nově přistapujících
žáků děje se každodenně od 1. září, vždy od 8—12
a od 2—6 hodin v místnosti ústavu v Dloubé olici
č. 200, proti městskému divadlu. Vynčovací předměty:
nauka o harmonii, zpěv, klavír, housle a violončello.
Ku konci školního roku velká veřejná skouška. Řidi
telem jest p. Mat. Nepeřený, varhaník při dómu.

Z Pouchova. Ve prospěch krupobitím po
stižených sebráno v obci Ponchovské na 100 koran,
k čemně £ obecních příjmů 20 korunami přispěno; ko
stelní sbírka na týž účel vydala 80 koran.

Veliká slavnost obžinková pořádána

jest katol. nárudní Jednotou v Černilově dne 8. září.rogram: Dopoledne: O 10. hod. slavnostní kásaní
dp. Al. Dvořáka, katechety v Kostelci n. O. Po něm
„slavná mše av., svěcení varhan a nově sřízeného ka
tolického hřbitova v Černilově vadp. Frant. Hamplem
s Hradce Králové. Odpoledne: O 2. hod. velký obšia

kový průvod v národních krojích. Po něm pak Dat vrácného hosta vsdp. preláta Fr. Hampla
Oncert kapel Černilovaké v zahradě bostince p.

V. Jindry v Černilově, spojený s tombolou, poštou,
solovými výstupy atd. Vstupenka do koncertu 20 h.;
dádá se, by vetapenky noseny byly patrně. Za ne
přísnivého počasí odbývá se koncert v sáie hostince
p. V. Jindry. Večer ve spolkové místnosti divadelní

ředstavení: „Obšinky v Černilově.“ Ceny míst oby
Žejné. Po divadle taneční zábava, ku kteréš nutno ci
saopatřiti vstupenku po 40 h. Čistý výnos věnován
bade na pořízení jeskyně lardské v děkanském chrá

mo Páně. Dítkám školním jest vstup do koncertu i
do divadla přísně zakázán.

Slatinné lázně Volichovky u Josefova
v Čechách do 31. srpna navštívilo 654 lázeňských hostí.

Výstava českéhe severovýchodu
v Hořicích na všeobecné přání dle usnesení vý
stavního výbora prodloužena bude až do 13. září. —
Od 5. do 7. září koná se výstava koní. Předrádění
koňstva bade v neděli dne 6. září odpoledne. — Od
1. do 6. září výstava učebných pomůcek z karsa pra
atavební truhláře. Výstavu uspořádá chvalné známý
odborný učitel c k. ministerstva obchodu J. Deml. —
Dne 50. srpna poctil výstava vrou přítomnosti J. 0.
brabě Harrach, čestný nrotektor výstavy. V neděli
dne 31. srpna viděli -ne na výstavě pp. poslance
Dra Sláma, Anýže, Pleva, Jaroše, Kubra, Zázvorku
atd., atd., zástupce ministerstva orby p. Jindřicha
Giertha, prof. Dra Čelakovekébo, prof. Jarníka, Schrutze,
Žďárského a Hyrše a mnobo jiných známých osobno
ntí. — Velká slav10st národopiená na Hořické výstavě
vypravena bade v huřickém posvícení dne 6. záři 1903
za apolaúčasti města, okresu, spolků místních i ven
korských a četných jednotlivců. Velký nádherný prů
vod slavnostní seřadí se o 1. hod. odpolední ve dvoře
nového pivovaru a obeabovati bude tyto skupiny:
Banderiam, vůs jara, Přemysl oráč, pluh nový, roz
sóvač a stroj socí, skupina venkovanů k jarní práci.
Vůz léta, skupina sekáčů, děvčata s hráběmi, vůz
senoseče (obec Sakorady), stroj šací, obracecí 8 po
hrabovací, žeň obilní, obžinky (Bříšťany). Vůz pod
zimu, řepařetví a cakrovarnictví (Bašnice s cakrovarem),
zelinářství (Dolení Dobrá Voda). Vůz zimy, mlynářství
(Sobšice), na mlatě. Oddíl banderia. Lnářství (Březo
vice', přástva (Dehbtov,Třebihošť), námluvy (Sobšice).
Svatba (Miletín). Pout (Miletín). Soad na rychtě (Ostro
měř). Kamenictví (Újezd Podhorní, Vojice). Vůz Hořic
(s apotheosou výstavy). Průvod vyjde o 2. hod. odpol.
a bráti se bude po náměstí, ulicí Hasovoa a Žižkovou
k výstavišti, kterým projede, načež ve 3 hod. odpol.
uspofádá město Miletín z Krkonošaké chalupy na vý
stavišti „Staročeskou svatba“, při níž věrně všechny
staré zvyky svatební provedeny budou v paviloně di
vadelním. Přátelský večírek s čísly hudebními a zá
bavními, přátelská uložka divadelních jednot závodí
cích, tanec, slavnostní osvětlení, doplní zajímavý
program.

Požár v Chrasti. Ulice Chrašická,domy
dřevěné, šindelem a došky kryté, přeplněné úrodou
chudákův, 31. srpna odpoledne od 3. hodiny byly
jedinou velkou pochodní. 20 stavení v plamenech.
Divadlo hrozné. Dopustil Bůh, otec chudiny, aby ne
kameněla křesťanská srdce. Boháči a nepostižení,
otevřte ruce, dávejte štědře, bez reptání, u úsměvem.
Bůb, který bez odměny nenechá sklenici studené vody,
podané ve jménu Jeho, Vám bude odplatou.

Z Nového Bydžova. (Nálezzabů mamu
tích. — Na honě postřelen.) V cihelně zdejšího upolko
vého cukrovaru nalezeny byly dvě úplně zachované
stoličky, z nichž jedna měří 26 cm a váží 2 kg 17 dkg,
dále část klu 50 cm dlouhá a roztříštěné kosti mamuta.

Všecky tyto zbytky předpotopního tvora byly opatrněsebrány a v zdejším městském museu uloženy. —
V obci Velkých Hlušicích byla honba na zajíce a
koroptve, které súčastnilo se několik střelců a nad
háněčů. Mezi poslednějšími byl také obecní strážník
František Karban. Když se již stmívalo, zatahovala se
hlavní léč. Honci stříleli, nadháněčí křičeli. V tom
zavzněl bolestný výkřik. Jmenovanému strážníku
Karbanovi vjel něčí brokový náboj do těla. Bylo po
honu. Zraněný dopraven byl ihned k zdejšímu lékaři
pana dru Stýblovi, který mu první pomoci poskytl.
Soudní vyšetřování ve věci této jest zavedeno.

Z Poduišam m Pardubie. Dne13. září
bude a nás vysvěcen nový chrám Páně, zasvěcený av.
Mikuláši, jako předešlý náš dřevěný kostelíček, který
byl roku 1896 na párodopisnou výstavu do Praby
převezen, kdež jest dosavád. Ztohoto původního koste
líčka bylo nám vráceno pouze vnitřní zařízení, jehož
ušito v novém chrámku. Nová stavba provedena jest
vkusně ve slohu románském dle nákresů architekta
p. Křičkyz Kolína. Novostavba tato bude zajisté
nejen okrasou a znamením pokroku obce naší, nýbrž

poslonáí také k zušlechtění a povznesení duševnímu.a slavnost svěcení zveme tímto všecky naše přátele
a známé.

Z Horní Dobrouče. | Zdejší| koatelní

sbírka na poetišené živelními pohromami v*Čecháchvynesla 23 K,jež svému účelu odevzdány.

Z Morašic u Heřm. Městee. Ve pro
spěch krupobitím postižených na českém jihu a jiho
východě bylo vybráno při kostelní sbírce, dne 30. srpna
pořádané, 41 K 62 h, kterýžto obnos byl zaslán veled.
bisk. vikariátnímu úřadu v Mikulovicích k dalšímu
odevzdání.

Z Borové u E řibyslavě. Dne30. srpnabyla u nás veřejná schůze lidu. Přečetnému shromáš
dění přednášel dp. farář Vlček o potřebných akcích
pouzových, o zemskémpojišťování a záložně Rajfajsenské;
shromáždění opravda lidové přijalo vývody řečníkovy
s porozaměníma bouřlivým souhlasem. Rajfajsenská
záložna byla ibned založena; zvoleno předetavenstvo
a dozorčí rada, takše v krátké době bude si vypomá
hati obyvatelstvo postižené i vlastním svépomocným
spolkem úvěrním.

Zápis mových žáků do I. třídy
obecní jub. í školy reálné císaře a
krále Františka Josefa I. v Náchodě
díti se bude po prázdninách ve středu dne 16. září
a ve čtvrtek dne 17. září t. r. Zapisovati se bude
v uvedené dny vědy od 8.—10. hod. dopol.; hned po

zápisu konati se budou skonšky přijímací od 10.—12.hod. písemné a o 2. hod. odpol. ústní. Každého dne
po ústních zkouškách bude o přijetí žáka definitivně
roshodnato. K zápisu nechť si kašdý dák přinese
křestní neb rodný list a vysvědčení freguentační. —
DoII. až VII.třídykonatise budezápisšáků=jiných
veřejných škol středních (z reálky, gymnasia a reál
ného gymnasis) dne 14. a 16. září od 8.—10. hod.
dopoledne. Žáci přinesou si křestní list, poslední vy
svědčení semestrální, opatřené řádným propuštěním.

vákům z gymnasií a reálných gymnasií se hlásícím
podstoupit: bade zkoušku přijímací jen v těch před
mětech, ve kterých se nčebná osnova reální liší od
gymnasijní a reálných gymomsif. Ve příčině této ať se
rodiče obrátí na ředitelství ústavu, které jim podá
nálešité informace, — Zapis žáků zo škol měšťan
ských do II., III. a IV. třídy bade se konati dne 13.
a 14. září t. r. od 8.—10. bod. ráno v řed. ústavu.
Žáci tito předloží křestní neb rodný list a poslední
vysvědčení semestrální. Zkoušky přijímací těchto žáků
konati se budou 19., 14. a 15. září t. r.

Z Bomova (Pohřeb.— Sbírka.) Dne31. srpna
t. r. byla zde pohřbena paní Barbora Kořínková, chof
tejemníka c. k. okr. hejtmanství v Čáslavi, která tam
dne 29. srpna ve stáří 55 roků po bolestiplné nemoci
tíše skonala. Převeliké účastenství obecenstva svědčilo
o tom, jak cenilo její dobré, šlechetné, pro blaho pří
buzenstva bijící srdce. Bůh sám badiž jí odměnitelem|!
-- Ve prospěch krupobitím postižených sešlo se sbírkou
chrámovou 80 K, mimo dar města 100 K. Zaplať
Pán Bůh I

Z Čes. Třebové. Dne 22. srpna konala se
u nás volba purkmistra a městské rady. Parkmistrem
stal se opět p. Josef Glickeman, c. k. poštmistr.
Radními jsou pp.: Gustav Štangler, malíř,Felix Mebl,
sklenář, Jos.Kašpar, truhlář, Ant, Poldanf, obchodník,
Ant. Junedka, provazník a Karel Jankele, malíř. So
ciální demokraté s protestem pobořeli a ještě museli
dva platiti pokutu pro urážka volební komise. —
V přifařené obci Skubrově vystavěl si letos p. Adolf
Houl domek, předešlý týden se do něho přistěhoval
a tento týden v pondělí domek, ještě ani úplně do
stavěný, vyhořel. Nejspíše zapálily děti. Škoda je
značná. — V měsící srpnu ustanoven do Čes. Třebové
za kaplana vp. Keppl z Ústí n. Orl., jenž svou milou
řečí zlskul si srdce všech, kteří jej při prvním jeho
kázání byli slyšeli. Jest si jen přáti, aby jemu se
u nás zalíbilo více než jeho předchůdcům vpp. Honkovi
a Konečnému, kteříšto oba dohromady byli u nás asi
půl roku. Lid si všelijak vykládá, proč máme v jednom
roce již čtvrtého kaplana a kdyby i tento opět brzy
odešel, řeči by jen zbytečně vzrostly.

Ze Sedlice a Kutné Hory. Zdejšíod
bočka pofádale u „České korany“ 23. t. m. členskou
schůzi, při níž přednášel vp. Jití Sahula z Hradce
Králové o českých poměrech v XV. stol. Poukázal na
to, že moderní „busité“ sice mnobo mluví, co Has.
učiniti chtěl, ale nepraví, jaké důsledky za sebou
vleklo praktické provádění programu Husova. Sami
husitětí a protestantští spisovatelé byli nacení vyznati,
že ožebračené kněžatvo husiteké se stalo povolnými
sluhy šlechty, že bylo na nízké úrovnijak v mravech,
tak ve vzdělání. Pověděl, že ujsřmení lidu nastalo
právě v století husitském; pražeká universita byla
v busitské válce oloupena, smutně živořila, národ náš
zůstával značně pozuda ve vzdělanosti za svými 800
sedy, ač za Karla IV, byl nejnčenějším národem ve
střední Evropě, maje nniversita a školství nejvzornější.
Nastalo až směšné kastornictví. Řečník mluvil beze
všech květnatých frází, opíraje klidnou řeč pádnými
doklady; nerozpakoval se ani poukázati na slabé
stránky tehdejšího katolictva, tak že přednáška byla
všestranně poučná. Mimo členy odbočky dostavilo se
do schůze hojnost jiných hostí obojího pohlaví. Že se
věcná přednáška zamlouvala, toho důkazembyl hlačný
potlesk. Ale komu we to nelíbilo — a také už ze zá
sady líbit ani nemohlo, to byli národní socialisté. Ti
jsou zpracování Klofáčovým tiskám tak, že vědí o hu
sitech jen to nejlepší, ale o katolících věci nejhorší.
Toť se rozumí, že v ních splanul pochopitelný hněv.
Bylo jich přítomno jen asi 15. Většinou to byli 16—18
letí hoši; trousili se do sálu jednotlivě v průběhu

řednášky, aby „vzdělávacím“ křikem podepřeli českou
kaltura a české uvědomění. Soublasný potlesk shro
máždění v nich vzbudil největší dopal. A proto začal
— kalturní randál, na jaký by sotva stačilo padesát
Wolfovských hrdel. Mládenci zastali muoho. Někteří
obklopili předsednický stůl, při čemž jeden za hlahola
ostatních břímal: „A víte, co psal Třebízský, he? Víte,
co pssl Smetana?“ Jiný honem se vzácnou „uvědomě
lostí“ na přítomného dp. Zeleného: „Víte, kdo vypudil

Palackého z Prahy?“ O To měly býti odpovědi: napravdivá fakta. Prý ať ae jim dá slovo taky. A proč
prý se před nimi ekrýváme? Inu proto, abychom
utekli jejich svobodomyslnosti, která dovede jekem
rozprášiti každou schůzi pokojných katolíkův. Před
Klofáčovci nesmí nikdo vysloviti ani náhled Palackého
ani Tomkův, jestliže by se jím mohla hájiti církev.
Kdy tropí takový randál katolíci na schůzi Klofáčovské?
V hrozném lomozu vystoupil na stolci jeden starší
Klofáčovec a počal kázati zrovna jako Koranda: „Vy
jste nám Hnea upálili,“ atd. Ostatek bylo těžko sly
šetí pro samý jek a souhlasné výkřiky spoludruhů,
ač otvíral ústa dokořán. V křiku pronikaly fráze: „Vy
si učte lid v kostele, my navíru . . . ., hanbal“ atd.

sál a odsuzovalo obecně nekřesťanský rámus vyjevené
mládeže. [ ti, kteří u žádného spolku nejsou, posu
zovali ostře takovou kulturní činnost nedozralých
hochů, jejichž „vzdělanost“ eami dobře znali. „To je

čkný vzdělávací spolek“, ozývalo ae se všech stran.
Hratia „pokrokových“ mládenců měla příležitost po
zorovati, oč vyniká mravní úroveň katolíků nad „vzdě
laností“ rozeštvané s protikatolickým tiskem otrá
vené mládeže. Klofáčovci doopravdy učinili odbočce
reklamu nemalou, všestrannou ; uvědomělé občanstvo
dobře poznalo, jak si počíňá člověk nevěrou nasáklý
a jak by asi zacháreli tací lidé s katolíky, kdyby
nabyli vrchu. Scény z francouzského pronásledování
jsou jen stínem toho, co by následovalo. A protoš
vzhůru k práci! Nestyďme se za pravdu,kterou chtějí
udolati protivníci jen povykem! Šdražujmeae v pevné
organisace k hájení dědictví Svatováclavského a pak
si dobudeme zasloužený respekt i u protivníků.

Jak to mazvati“f Dno15. srpna ubírali se
ze sokolské slavnosti sokol Šarfa a Hék — právník
— oba ze Studence u Jilemnice. U roztockého kostela

tkali kněze, a nímě ae neznali, a jeně rozhodně
yl o 16 let starší nežli pan prá |Chtějíce si

stropiti z kněze emích, vykřikli oba mládenci roz

jařeně: „Na sdari“ Knězneodpověděl.Tu pann právníkse zastavil a povídá: „To jest potom akademicky



vzdělaný člověk, ani neodpovíl“ Kndz posud mlčel.
I rozbněval se sokol Šarfa a svolá: „Novíš, že máš
odpověď dáti, když tě někdo pozdraví?“ Na to kněz
Be již neudržel a povídá: „To jest klukovetvíl“ —
Co nikdo neočekával, byli oba pánové tímto výrokem
ražení a podali žalobu. Při stání se atavěli, jako by
se ani adobřiti nemohli, poněvadě nábodou měli svédky
a kněs neměl. Konečně po dlouhé námaze podařilo se
soudci, že celou záležitost přivedl k emíra. — Ani by
nám nenapadlo o celé té „veliké“ události roferovati,
kdyby z ní nevytloukali „pánové“ v novinách domnělé
vítězství. Proto dáváme ctěnému obecenstva, pokud
ještě má rozum na pravém místě, aby rozsoudilo:
Když se tito „vznešení pánové“ k neznámému, mnohem
staršímu knězi, tak „pěkně“ chovali, — jak by jejich
počínání správně mělo býti nazvéno ?

Ze Všestat. Nojd. Bisk, Konsistořiv Hradci
Kr. zaslány byly farním úřadem ve Váestarech 102 K
ze sbírek, pořádaných ve farním chrámu Všestarském
a ve filiálních chrámech na Chlamě, v Neděliátích a'
ve Světí pro postižené v Čechách pohromou krapobitní

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostaté v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Reforma měšťanských škol. Kdo
všímá si školství, pozoroje, že jak zeme. školní rada,
tak i ministerstvo vyačování chápe důležitost a význam
škol měšť, Zemská škol. rada v Praze každoročně
zřizuje několik měšť. škol a ministergtvo letos na jaře
svolalo do Vídně anketu, poradu, o reformě škol měšť.
Výsledky této porady se již počínají jeviti. Min. vy
učování vydalo totiž v poslední době tři výnosy,
zavádějící některé počáteční změny v oboru škol měšt.
První výnos týká se přijímání žactva do škol měšť.
Do prvé třídy mohou býti přijaty ty dítky, které
s dostatečným prospěchem odbyly 5. třídu obecné
školy. Které dítky však mají na vysvědčení ze škol
obecné z náboženatví, jazyka vyučovacího nebopočtů
průměrnou známku „sotva dostatečnou“ nebo „nedo
statečnou“, musi podrobíti se přijímací zkoušce.
Rovněž mosí přijímací zkoušku eložití ty dítky, které
5. třídu obec školy oenavštěvovaly, mají však přimě
řené stáří. Za tato zkoušku dlužno zaplatiti 12 K
taxy. Do vyšších tříd měšť. mohou se přijímati žáci
jen po předcházející zkoušce přijímací, za niž rovněž
platiti se bude texa 12 K. Z tohoto minist, výnosu
jest patrno, že miaisteratvo považuje školy měšť. za
útvar zcela samostatný a nikoliv za přímé a povinné
pokračování školy obecné. — Drubý výnos týká se
vysvědcení na školách měšť, Školní zprávy nynější
budou vydávány po 1. a 3. čtvrtletí, na konci 2 a 4.
čtvrtletí obdrží žáci vysvědčení pololetní souhlasné
ve známkách a vysvědčeními škol středních. i vy
stapající ze školy před ukončením III. roč, obdrží
sice vysvědčení, ale jen 80 známkou z pilnosti a mravů,
Žáci, kteří s prospěchem vycbodí III. roč. obdrží vy
svědčení propouštěcí se známkami ze všech předmětů.
— Třetí výnos má na zřeteli zřizování zvláštních
učebních kursů připojených ke školám uněšť. Tyto
karey mobou 80 zříditi jen tehdy, když náklad 8 nimi
spojený bude zaručen. Účelem kursů těchto bude
upevnit: a prohloubiti vědomosti nabyté ve škole měšť.
a rozmnužiti je u vědomosti důležité pro život pra
ktický. V kursech pro hochy učiti se bade důkladně
jazyku mateře., němčině, fraucouzštině, algebře, steno
grafii atd. — V kursech pro dívky bude vyučoráno
mimo jiné stenografii a vedení domácnosti, zdravovědě
atd. Vyačovati na těchto kursích mají na prvním
místě ačitelé škol měšť. Přimlouvali bychom če, aby
na školy, při nichž tyto karsy zřízeny budou — do
sazeny byly hned ještě novéz síly učiteleké, poněvadž
jinak nastane veliké přetěžování učitelstva prací, což
by mělo špatný vliv i na prospěch škol. Dle přání
ministerstva mají tyto kursy prozatím zříditi we
v každém okresu při jedné škole chlapecké a dírčí.
Vše ovšem bude záležeti na přízni zeme. sněmo, po
volí-li potřebný náklad. Dobře jest, že věnuje se
školám měšť. na rozhodujících místech pozornost, neboť
mají veliký vliv na zvýšení úrovně vzdělanosti dirozých
tříd obyvatelstva, Dána-li budou absolventům škol
měšť. jakási práva, jak ministerstvo slibuje, pak náv
štěva škol těch ještě stoupne. Dobře činí ten, kdo
dítky své, určené pro divot praktický, nechá vzdělati
na škole měšť., neboť průměrně odnáší ei absolvent
školy měšť. pro život praktický větších vědomostí a
rozhledo, nežli absolvent nižšíbo gymnasia neb realky.

Revolucionář Garibaldi o duší. Na
počátku r. 1852 plavil se Garibaldi, tehdář jako ka
pitán obchodní lodi, z Chilly Tichým okeánem do Asie.
Když jedenkrále namábavou službou na lodním můstka
velice jsa Zznaven usnul, hned na to měl hrůzný
sen. Zdálo se mu, žo jest opétně ve své otčině. Tam
spatřil velký pobřeb. Kolem černě zastřených mar
stálo mnoho lidí. Jeho srdce pradce zabušilo při
myšlénce, kdo asi leží pod oním příkrovem. Konečné
dedal si smužilosti u zvedl pokrývkou. Jaký však to
pohled! Před ním a bledými, ztahlými rysy ležela
mrtvola jeho matky. Úctybodná tato žena skutečně
také téhoš dne v Nizzezamřela a to, jsk později Ga
ribaldi seznal, v tutéž bodinu, kdy měl tento podi
vuhodný sen. Bylo to 19. března, v den jeho jmenin.
Sen ten byl tak ž:vý, že i po létech ještá Garibaldi
býval jím hluboce pohnnot, kdykoliv o něm v krubu
avých důvěrných přátel vyprávěl, při čemě vždy do
dávalj: „A teď jděte a mluvte, že člověk nemá duše.“

Rady millomářovy. Americký milionář
Andrew Carnegie vydal knihu Empire of buesines
(vláda obchodu), v níž uděluje znalecké rady všem,
kteří by ho jako majitele přečetných milionů chtěli
následovati. „Pro mladé lidi“, radí Carnegie, „jest
nejlépe, kdyš začnou od píky a touší po nejvyšším

postavení. Špatný obchodník, který nechce býti spolu
majitelem světové firmy! Dále třeba, woustřediti své
aliy a neztráceti trpělivosti, Chudoba neškodí kandi
datům milionářství, jelikož chadoba učí je tvrdé a
úporné práci. Co by bylo lidatvo bez chudých lidí?
A jaké blahomají bobáti? Že chvilka svého života
bydlí v lepším domě. že nosí lepší kabát, že lépejedí,
tot vše a nic více. Dobře ještě, že boháčů ubývá a
že jmění se rozděluje po mnobých.“ Dále radí Carne

gie: „Mladý muži, který chceš sbohatmouti, mimooba volební nikdy nechoď dohostince, nepij žádných
líhovin, pebeř na se závazky za jiného, vzdělávej se
co nejvíc můžeš ve svám oboru. Mozková síla se stále
ještě draho kupuje! A až zbohatneš, za živa rozdej
se svého přebytku na účely šlechetnéI

Dvacet tisíc marek za — blechu.
Londýnský Charles Rothechild sbírá — blechy! Po
dařilo ve mu sestaviti sbírku několika tisíc blech na
všemvžných čtvernožcích a ptácích žijících, avšak po
lární blešku, která žije na arktické lišce, dostati ne
mobl. Po dlouhém hledání, vypisování odměn a ali
bování hojného oděkodného podařilo se konečně Rot
schildovi, že do své sbírky zařadil páreček dvoa po
árních blešek, jež z kraje věčného sněhu a ledu při
vezeny byly lovcem velryb. — Lovec na největšího ze
čijících tvorů podnikl taká lov — na blešku, za kterou
Rotechild ochotně zaplatil dvacet tisíc marek! Co
bídy, co slz, co hoře i hladu bylo by 8e mohlo za
žehnati těmito penězi, kdyby účelně jich bylo bývalo
použito|

Kubelik — Maďarem. Slavnýnáš kdysi
virtuoa Jan Kubelík, jenž slávu jména českého šířil po
světě, povrhl avon vlastí Českou a stal se Maďarem.
Složil totiž maďarsky přísahu, že jako etátní občan
uberský věrným zůstane drahé vlasti své i mimo Uhry.
Za manželku vzal si Muďarko, rozvedenou šlechtična
Szellovou. Na činu tom mají blavní vinu ti „vlaste
nečtí“ cinitelé, kteří bo z Čech vyštvali.

Prodloušení aktivní služby vojem
ské. Důstojníkům ve všech městech, kde je vojenská
posádka, dostalo se reservatniho rozkazu. sby taktním
způsobem poačili vojáky z r. 1900 odvedené, proč
musejí zůstati ve službě činný až do konce tohoto

rokuA zároveň, aby přísně potrestali každý projevnevole.

Výtaby = matrik k záplomdětí do
školy. Někteří řed. škol dávají do návěštípřed zá
písem dětí do školy vyzvání, aby si rodiče zaopatřili
a při zápisu dětí apravcům školy předložili výtahy
z matrik nebo křestní listy o stáří dětí. Toto počínání
jest úplně nezákonné, ježto to zemská školní rada
opět a opět zakázala; připravuje rodičům moohé ne
příjemnosti a činí zbytečná vydání Výnos minister
etva financí ze dne 18. zíří 1886 č. 21274 zakazuje
farním úřadům dávat rodičům dětí školou povinných
nějaké nekolkovaná výtaby. Proto stačí, když ro
diče jdou k zápisu do školy a pouze řeknou řoditeli,
kdy a kde se dítě narodilo, ředitel školy jest pak po
vinen všechny tyto děti eepeati, míst.í školní radě
seznam tento poslati a tato je zikonem povinna sama
na všechny dotčené farní úřady dopsati a žádali za
výtahy matriční těchto dětí. Proto nechf rodiče na
farní úřady pro výtahy podobné nechodějí, ježtu hy
jim farní úřady musily odepřiti vydání bez ko'ků a
poplatků a mohly jim nejvýše dáti toliko křestní list,
který stojí vády 2 koruny a to jest úplně zbytečný
výdaj.

Mastičkářetví. Firma „Banereches Car
Institut fůr Zuckerkranke in Kótechenbroda“ okresu
Drážďanského zasílá všem do Karlových Varů k lé
čení přicházejícím osobám prespekty, týkající 89 do
mnělého léčiva, nazvaného „Djneat“, jež za prudkých
nájezdů proti domácím lázeňským místům, zvláštá
proti Karlovým Varům, jako nedostižný prostředek
proti úplavici cukrové vychvaluje. Léčivo to nemá
pražádného účinku na jmenovanou nemoc a k tomu
cena jeho 30 marek je přemrštěná. Rozšiřování pro
spektů a léčiva samého jest c. k. místodržiteletvím
zakázáno.

Soukromý český ústav km vzdělá
vání něitelek zřízen právě v Čes. Budějovicích
v klášteře Sester Nejav. Svátosti na Radolfovské silnici.
Počátkem tohoto školního roku otevřen bode [. ročník
V témže klášteře přijímají ae slečny a dívky na byt
a celé zaopatření, na výchovu a vzdělání. Prospekt
ústavu se na požádání zašle.

Z Ústavu hrab. Pěttinga v Ole
meuel. Na základě ministerského nařízení nesmí
letos do prvního ročníku obchodní školy býti přijato
více nef 40 chovanek. Jelikož jest jich do [ ročníku
již 30 zapsaných, upozorňujeme rodiče, kteří by dce
rušky do školy té chtěli dáti, že jest jen 10 míst
ještě volných, na které přijaty budou absolventky
měšť. škol v tom pořádko, jak se přihlásí a odporu
čojeme zápis do I. roč. této obchodní školy ještě před
hlavním zápisem, který re koná 16. a 17. září. Dále
upozorňuje feditelství, že počátkem nového školního
roku otevřen bude čtvrtý ročník měšťanské školy,
jako samostatná vyšší dí čí škola, jejíš organisace
došla právěschválení zemské rady školní. Škola ta
jest tak organisována, že dopoledne vynčaje se liter
ním předmětům, odpoledne věnují se chovanky učení
buď ručních prací, cizích jazyků neb hudbě. Učebná
osnova zašle se každému, kdo o ni V ústav
ním pensionátě jest ještě několik málo míst volných.

Vyzmamenání. C a k. dvorní fotografp.
J. F. Langhans v Mariánských Lásních přijat byl
v neděli dne30. srpna «d krále anglického Eduarda
VII. ve zvláštní aadienci, by předlošil podobenky
královy. Jeho Veličenstvo, vysloviv nad uměleckým
provedením výtečných podobenek své nejvyšší oznání,
učinil avoji vlastní nejvyšší zakáska, udělil zároveň
právo, by veškeré obrazy veřejnosti mohli býti
odevzdány, a předal vlastnoračně panu Langhansovi
sáslušnou stříbrnou Victoria medailii I. třídy. Toto
nejvyšší vyznamenání jest stkvělým důkazem, jak ne
obyčejného uznání umělecké výkony avětoznámého

-va páně Langhansova se v nejvyšších kruzích

Chrudimsko a Nasavreke. Dílo toto,
jehoš 1. sešit se ném právě do rukou dostal, svědší
o veliké píli a práci všeho učitelstva zmíněných okresů.
Sneseny jsou tu poměry přírodní, hoapodářké i náro
dobospodářské. Spis tento jest výsledkem několikaleté
práce a ozdoben je mnohými krásnými obrazy, takže
1 po této stránce dovede apoutati zájem čtenáře.
Úprava jest velice pečlivá, tisk jssný. Celé dílo vyjde
ve 3 částech, obsahující 25—30 sešitů po 60 h. Spis
teuto doporučujeme vřele nejširším vratvám našeho
čtenářetva. —

Prohlášení. Vtěchtodnechjak známokonán
by! sjezd čevk. duchovenstva v král. Českém. Sjezdu
súčastnilo se 167 vik. delegátů, kteří zastupovali 2100
kněší, od nichž byli pro ajezd zvoleni. Sjezd vyzněl
ve velikolepau manifestaci, tak če všechny listy České
přinesly o něm dlouhé referáty. — „Bohemie“ přinesla
tendenčně upravenýref -rát, jakoby sjezd nepřátelsky
útočil na drahou národnost v Čechách, což jest úplně
nepravdivým; praví dále, še byla volána hanba biska

m. U této věci není předsednictva pranic známo a
kayby přec jednotlivec něco podobného pronesl, bylo
by jistě předsédnictvo se vší rozhodností proti toma
se ohradilo u dotčenému ihned důtku udělilo. —
„Právo Lidu“ nazývá sjezd tento schůzí kaplanů, což
jest úplná nepravda, jelikož na sjezdu byli z valné
většiny faráři a vikáři a jen málo kaplanů. Tomáš
Střebský, kanovník, předeeua sjezdu. —

Mydlimy nikdy nelejme na dvůr anebo do
kanála, nýbrž zalívejme jimi trávník, zeleninu, stromy,
keře. Jsou dobrým hnojivem 8 půwobí znamenité
zvlášť v jeveni a v zimě. V létě užívejme mydlin za
deštivého počasí jako tekutého hnojiva.

"Uržní zprávy.
V Aredoci Krélové, dne29. erpna 1903 1hl.

plenice K 10:80—12-—, ita K 920—9-10, jedmane
K 800—950, ovsa K 4:80—5-30,prosaK 00:00—00'00,
vikve K 1120—13--, hrachu K 1600—17'50, čočky
K 2800—2400, jabel K 20-—, krap K 1600"—24'00,
bramborů starých K 0'00—000, bramborů nových
K 3'20—3*60, jetelového semene červen. K 81-00—96"00,
jetelového semene bílého 110:00—14000, olejky 18.00
—14:00, máku K 26-00—2900, Iněného semene K 14-80
—1600, 100 kg. šit. otrab K10-50, pšenič. otrab K 10 00,
1 kg. másla K 2-00—2-40, 1 kg. sádla vepřového K
1:72—0 00, tvarohu k 028—0*32, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa petržele K 0:00—0'00, jedna kopa cibule nové
K 0*80—0-90,jeden hektolitr staré cibule K 400
—500, jedna kopa drobné zeleniny K 0*50—1'00,
1 kopa zelí 4:00—600 K,1 pytel mrkve 1*85—160,
1kopa kapasty K 1-20 -2 00, kopa okarek K0:40—3 00
1 kopa celere K 0:00—0'00, 1 kopa brakve 0*00,
—000, 1hl jablek 0:00—00: 0, 1 hl hrašek 0*00—00*00,
— Na týhodní a obilní trh v Hradci Králové dne
14.erpna 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí:
bl. pšenice 926, žita 398, ječmene 1.326, ovsa 1233, prosa
5, vikve 11, brachu 19, čočky 16, jahel 11, krap 10,
jetelového semínka 58, Inčného semínka 10, olejky —,
máku 26. 2) Zeleniny: kop zelí 344, okurek 270, ka
pusty 216, cibule storé 65 hektol., cibule nové 0:00 kop,
drobné zeleniny 59 kop, mrkve 159 pytlů, brambor
starých — hektol., brambor nových 259 hektol , salátu
— kop, petržele — kop, celere 123 kop, kedluben —
kop. 3) Ovuce hl: jablek —, hrašek —, švestek —.
4) Drobného dobytka: vepřů 7 kusy, podavinčat 523
— kůzlat.

(Zasláno )

PanJan Staněk, pasiř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Zapravaji tímto účet a jsem úplně spokojen; 8 po
těšením oznamují, že v brzku zase se Vámstane ob
jednávka.

Jesse! Bernart, probošt.
V Mělníku.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíše Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučnie se

ku dodáníoken chrámových,
odnejjednoduššíhoaš kboha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelemnými rámy, sí

témi| vsasením.

VeškeréBOŠ i odbornárada bezplatně, vší závaznosti
ku definitivní objednávce.

pp- Nesdetnáveřejnái písemné pochvalnáuznání.=Vj

Založeno roku 1886.



Paramenta.

lgnace V, Neškudla Syn
! (protokolovaná Úrma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškadiy, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franku zašlou

IUNTIKEICYTII,1

m
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nur

poCDLBD 800 0000 POP POD LCU

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílnébo. lněného, vlběného, bavlněnéko a damašk
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodárá všecky draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

€D-AD- 7 MADBURGASVN,

Oltáře,sochy aj.
ve vkosném a levném provedení ,

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje Arma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a socbařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k oa

hlédnutí franko zašleme

Nejlepší odporučení! | Plány u rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářůbibo

gap* Denněčerstvé<

raky, srnčí a zvěřinu vůbec
chutně upravené lze obdržeti

V RESTAURACÍ „CHICAGO“

v Pražském Předměstí
u Hradce Králové.

Výtečná kuchyně a znamenité pivo.
Obsluha vzorná.

Ceny levné. —Zahrada. — Veranda.thhbhěděbb
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn,
nabízí ve velkém výběru:

Vytočné kapesní hodinky všech
drubůa soustav.Pendlov hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j.v oejimoderoějším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Dávěry hodným tásilky na výběr téš i.na splátky
beg svýšcní cen. — Zalošeno r. 1548

+bběě>+++

Následkem spojení dvou
skladů nábytkových prodávám
za cemy výrobní

jen ——
na Malém náměstí

č. 117 w Hradci Král.

Za
výrobu, m

Nábytek.
WB- Výrobní. úplné

zařízení do pokojů,atd.
Nábytek" František Matějček.

kazatelny,"ij
PB“ Božíhroby,"fi

SRB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
" Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

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!

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci Lledají: topič na trval. práci a atrojní

zámečník. 17letá slečnu přijme místo za krámekeu
neb pod., třeba i z poč. bezplat. Vyslouž. vojín žádá
o uifsto sluhy nebo podobné. Práci obdrží: obuvník
ua trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ro
nově; učeň na kočárnictví v Hradci Králové, na
pekařství v Horním Jelení, na malířství v Poličce
u na trublářství v Třebechovicích. — Přihlášky při
jímá Josef Polák, tajemník Všeodborového
sdružení křesťanského dělnictva v Hradci Králové,
Adalbertinum.

AICC CÁIÍCÍÁLÍÁCÍCÍC

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vii atd.
Stavební práce v moder. slozich.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.
Přijímejíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obrábéné výrobky a fornyry.

ORP*>Vzorkovýsklad látek. fi
Čalounické výrobky a dekorace.

— Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č.320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.

KX

Proní královéhradecké

VIOC

m aáímm-A
Hlavní obchod s dobrou kávou!

Veškeré jiné drahyJBNNOUKT 2:3
levněji než zasílají altonětí, bamborkští a ji
teratětí obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbeclevné,
jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci
též; není tedy třeba vybledávati nepřátelskou
cizinu.

1 F. Uhrudimský v Hradoi Král

prodávám 1 kg.
za 2 hkurumy.

č 5958 88č

Kostelní
náčiní.

Bag“ vlastní výroby-Ba
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.

Důstojným duchovním Správám.

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Jeď Obé za 1 K. Po přání prodá se
Le i jediné Gratiar. actio za 60 b.

Casus reservati dioeoesis
Reg. Hradeocensis

A k (Úuxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18«)
pro zpovědnice.

Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor
mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h.

k Připomenutí o slušném se
U ©ohování v chrámu Páně

k ku připevnění u dveří cbrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20

Veledůstojnému duchovenstvu!

praha ul„čJan Slaněk,£+ste č
viktské ul., vyučený pasíř specielně
na kostelní načíní, dovoluje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny,kaditelnice, kropenky,patenky

ia nádobky atd., vše v přesném slohu
církovním. Staré předmětyznovu opra
vuje v původní intenci a jem evohni
slati a střábřá. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Zaveškerévý
robky a slacená ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Zaděm kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presovamé
výrobky bezcenné. Vše posílám již ponvécené.

,
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Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové,

We*Vyzvání"8
k převzetí akcií nové emisse za cenu jmenovitou dosavad

ními P. T. pány akcionáři!
| Řádná valná hromada akcionářů akciové společnosti „Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové“ ze dne 22. února 1903

usnesla se na zvýšení akciového kapitálu
z dosavadních IX 1,000.000— na EK2,000.000—

vydáním nových hotově splacených
kusů ©2500akolí po K 400 — M

a bylo toto zvýšení akciového kapitáln vysokým c. k. ministerstvem vnitra ve srozumění © vysokým c. k. ministerstvem ficancí
se dne 17. června 1903 čís. 26.595 schváleno.

Následkem toho vyzývají se ve smyslu $ 7. stanov dosavadní P. T. páni akcionáři, aby chtájí-li užiti vyhrazeného jim
předního práva na převzetí

nových akoií za cenu jmenovitou IC 400 —,
přihlásilise na tiskopise,který jim na požádánívydán bude m Záložního úvěrního ústava v Hradci Králové

ve lhůtě ode dne 15. září do 30, listopadu 1903
sa současného předložení tolika kusů akcií s kupony a talony, na kolik kusů nových akcií činí nárok a aby zároveň složili
v hotovosti colon hodnota jmonovitou upsaných akelí.

Upsané akcie nové, které bráti budou podíl na zisku dnem 1. ledna 1904 počínaje, vydány budou upisovatelům proti
vrácení zatímní atvrzenky počátkem roku 1904.

| Do dne 31. prosince t. r. hraditi se bude upisovatelům ze složených obnosů na běžném účtě úrok 49/,. Akciováři,
kteří by svého práva přednosti způsobem uvedeným nepoužili ve lhůtě svrchu stanovené do dne 30. listopadu t. r., posbudou ho
a správní rada naloží s přebývajícími novými akciemi ve smyslu $ 7. stanov.

V Hradci Králové, dne5. srpna1903. Správní rada
Záložního úvěrního ústavu vwHradol Králové.

$ 7. stanov: Při rozmnožování akciového kapitálu, v mezích$ 6. astanovených, přísluší vlsetníkům akcif až dosud vy
daných předem právo, nabýt: nově vydaných akcií v poměrusvého akciového majetku sa cena jmenovitou.

Nebylo-li re lbůtě eprávní radou veřejněprohlášené tohoto práva přednosti užito, buďtež přebývající nové akcie aprávní
radou jinak, ne však za menší než jmenovitoo cenu prodány. í

Strží-li se za ně nad cenu jmenovitou, má přebytek připadnouti záložnímu fonda akcionářů. Kašdá směna akciového ke
kapitálu má v rejstříku obchodním zapsána býti. Vy ný

v :
= do c. k. gymnasia, realky, učitelského ústavu, obchodní akademic, školy

0 ní ni zámečnické,měšťanokéchlapeckéa dívčí v Hradci Králové aveškerých škol obecnýchv místěi v celém okresu chová
————0 v největší zásobě na skladě G————————

knihkupectví B, E. TOLMANA v Hradci Králové
Telefemnč. 17. Velké náměstí, vedle lékárny p. Hubáčkovy, Telefon č. 17,

Zaleženo r. 1863. Založeno r. 1963.

„Kdevyšínístaršího lz Největší sklad
Z všechškolníchpomůcek:

opotřebované knihy jlobů, atlantů, kalendáři,poacího

na okladěve vydáních nej
novějších.

a kreolicího náčiní, slovníků, map,

hudebnin, notesů, denníků atd.

Podmínky při odběru
velmi mírné a příznivé

Zásilky na venek poštou
vyřizují se obratem. “fjiž

Prvý sklad c. k. školního knihoskladu v Praze. — Seznamy na požádání zašlou oe zdarma a franko.

1 Nejlepší,nejtrvanlivější a nejlevnější v R Z

kněžskékolárkya náprsenky. Všeho druhu „prádlo *
Stanislav Sirásek o Slradci Arálové, Velkénáměstí číslo186.

- r Obrovský výběr "Sa pp- ÚpnéA ge“ Novinky kravat. “gN |
| letních turistických košil. výbavy pro „S věsty Továrnískladbíléhoprádla.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomím Pochmon. — Tiskem“bisk. knihtiskárny v Hradci Král,



Jana Leopolda Haye,
biskupa královébradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

jiš roku 1788 k rozkazu císaře Josefa II
vykonal.

PodáváDr. Vácalav Řezníček.

(Pokračování).

5. (52) Renov. Panství Vilímov. Kněží.
Farář František Zelecký jest ve svém farním úřadě
dobrý pracovník a snášelivý kněz, jemuž neschází
ani na vědomostech, ani na dobré vůli. Při vyšetřo
vání biskupově nepřišly proti němu žádné stížnosti
a pak-li že se tento nemýlí, má za to, že tento
muž má upřímnou ochotu dle předepsaných zásad
stádo své pásti. Jeho kaplan chválen jest jako dobrý
kazatel a jako v normální škole dobře zkušený
katecheta.

Přifařené obce. Ronov, městečko s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Biskupice, Kněžice, Mla
dotice, Chvalovice, vesnice '/„ hodiny od farního
chrámu. Závratec, Lhůta, vesměs */, hodiny od
fary. Třemošnice, vesnice hodinu od farního chrámu
vzdálená. Zbislavice, vesnice 1'/, hodiny od fary.
Dětonice, vesnice '/„ hodiny od fary. Míčov, Rudov,
Starý Dvůr, Skoromov, vesnice */, hodiny od fary.
Podhradí, ves skoro 2 hodiny od fary, jenom '/,
hodiny od Míčova vzdálená,

Kommendátní a filiální kostely. Mimo farní
chrám jest ještě « Ronova veřejná kaple bez boho
služeb. Míčov má veřejnou kapli, v níž se pětkráte
ročně bohoslužby odbývají.

Školy. Škola v Romově není nejlépe opatřena.
Školní budova jest těsná ahrozí sesutím. Proto jest
také málo navštěvována.

Obyvatelstvo. Ronov 918 katolíků; Biskupice,
Kněžice, Mladotice, Chvalovice 513 katolíků, 1 pro
testant; Závratec, Lhůta 198 katolíků; Třemošnice
117 katolíků; Zbislavice 115 katolíků, 1 protestant;
Dětonice 42 katolíci; Míčov, Rudov, Starý Dvůr,
Skoronov 252 katolíci; Podhradí 92 katolíci.
Dohromady 2247 katolíků, 2 protestanté,

. O nanejvýš potřebném rozdělení této
farnosti a o zřízení (místní) kaplanky v Míčově mluví
tabela více,

6. (53.) Golčův Jeníkov. Panstrí Golčův
Jeníkov. Kněší. Děkan Karel Vorel, exjesuita, jest
v zásadě úslužný, dobrosrdečný muž, který chová
lásku ke svému úřadu a náklonnost ke mládeži.
On jest tak úslužný, že jeho horlivost tu a zde
musí býti mírněna. Vikář a lid dosvědčují, že
své farní bohoslužby a ostatní pastýřské povinnosti
pořádně a hbitě obstarává.

Starším kaplanem jest P. Hayda, také ex
jesuita.

Druhý kaplan P. Zelenka jest dobrý, zbožný
a pro své krásné vlastnosti od osadníků milovaný
muž.

Přifařené obce. Jeníkov, městečko, jež mimo
kapli Františkovou má ještě kapli loretanskou,
v níž v létě, jako v zimě v kapli sv. Františka, na
všecky neděle a svátky řádné bohoslužby se konají.
Kocourek, Stupanovice, vesnice '/, hodiny od jení
kovského chrámu vzdálené. Podmoky, Římovice,
vesnice přes '/, hodiny od fary. Syrákovice, vesnice
1, hodiny od fary. Kozohlody, Kobylí Hlava, vesnice
skoro hodinu od fary. Přibyslavice, vesnice dobrou
hodinu od fary vzdálená.

Kommendátní a filiální kostely. Mimo Jeníkov
jest kostel sv. Markety se hřbitovem obyvatelů,
de jednou ročně bohoslužby se konají. Kazohlody

mají filiální kostel, v němž každoročně šestkráte
řádné bohoslužby se konají. Ve Přibyslavicích jest
rovněž filiální kostel, v němž sedmkráte ročně boho
služby se odbývají.

Skoly. Jeníkovská škola jest v nejlepším stavu,
pilně navštěvována a opatřena velmi obratným
učitelem. Podmoky majívlastní dosti dobrou školu.
V Kozohlodech jest takévlastní dosti dobrá škola.

Obyvatelstvo. Jeníkov 305 katolíků, 4 prote
stanté; Kocourek, Stuparovice 264 katolíků, 6 pro
testantů; Podmoky, Římovice 455 katolíků, 18
protestantů; Syrákovice 112 katolíci, 8 protestantů;
Kozohlody, Kobylí Hlava 217 katolíků, 15 prote
stantů; Přibyslavice 172 katolíků, 6 protestantů.
Dohromady 2085 katolíků, 57 protestantů.

Poznámby. Zvláštní jest to, že zde není žádného
farního chrámu v místě, jež samo v sobě se přifařenými
vesnicemi čítá 2085 katolických duší a kamž se tak četní
poutníci po celý rok a obzvláště na marianské svátky schá
zejí. Řádné bohoslužby konají se dílem ve Františkově
kapli, která se machází na děkanství, dřívější to jesuitské
residenci a jest těsnou domácí kaplí, a daleko ani třetina
osady nepojme; dílem konají se v loretánské křížové chodbě

širou oblohou. Jest nutno, aby se zde na stavbu'domu
o pomýšlelo; místa nedostatek není, neboť k čemu

je rozsáhlá křížová cesta. jíž lze snadno postrádati a
v pádu 'potřeby možno stavbu také až do velké bývalé
jesnitské zabrady rozšířiti. Když by byla socha Matky Boží

do postranní kaple nového farního chrámu přenesena, byl
by tím také nejvyšší úmysl panovníkův vyplněn. Jmění
veškerých, k této farnosti náležejících kaplí, mohlo by zde
stavbu tak potřebného farního chrámu vydatně podporovati,

7. (541. Vlkáneč. Panství Jeníkov. Kněží.
Administrator fary Václav Holub, exjesuita, kterýž
12 let v Mexiku jako misionář žil, jest ve svém
pastýřském úřadě neunavný pracovník; na jeho
čele jest myslící vážnost vyjádřena. Jeho misionář
ská horlivost nemá ničeho divokého, ničeho lidem
nepřátelského. Slovo Boží přednáší s jemnou lí
beznou prostotou. Stejně také v obcování jest sná
šelivý, dobrosrdečný muž, jemuž jsou jeho farníci
zcela oddáni. Dokonce sousední obce rády slyší
jeho kázání a proto vyslovily svá přání, aby byly
k jeho chrámu přifařeny.

Přifařené obce. Vlkáneč s farním chrámem,
v němž na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby
se konají. Nová Ves, Lhota, vesnice '/, hodiny od
farního chrámu vzdálené. Okrouhlík, vesnice 1,
hodiny od farního chrámu odlehlá.

Školy. Škola ve Vlkánči dle sdělení admini
stratora fary jest skoro stále prázdna přes to, že
ustanovený tam učitel jest horlivý a zběhlý.

lstvo. Vlkáneč 156 katolíků, 16 pro
testantů; Nová Ves, Lhota 124 katolíků, Okrouhlík
18 katolíků. Dohromady 298 katolíků, 16 pro
testantů.

Poznámby. Zdejší admistrator fary má od osmi let
za svou existenci jenom oblaho svých poddaných pečající
dobročinnosti nejvyššího kancléře hraběte Kolovrata co
děkovati. Žijeť ze své jesnitské pense a ze přídavku ně

Potřeby křesťanského lidu, poloha míst, nebezpečí svedení '
činí potřebným, aby tato farní administratara byla pový
šena na skutečnou a pro budoucnost trvalou faru a aby
byla upevněna řádným nadáním. Tato nutnost jest tím
nalebavější, poněvadě mnohé sousední vesnice, jako Kozo
hlody, Přibyslavice a Chvalovice, jež více hodin od svých
nynějších far vzdáleny jsou a do Vlkánče do kostela jenom
*/, hodiny jdou, sem přifařeny býti musí. Náboženský fond
bude se museti o tom, co k tomuto nadání ještě schází,
nejlépe se štědrostí pana nejvyššího kancléře dohodnonti,

Takó učitel jest zde pouze dobrodiními hraběcí
vrchnosti vydržován.

(Pokrač.)

Náboženské a sociální poměry v di
ecési královéhradecke při nastou=
pení biskupa jn 1LeopoldaHayeP .

(Dokončení.

Poměry moravské jako dlouholetý cere
monář biskupů olomoackých znal Hay podrobně
a proto snadno dovedl se vyhnouti všemu, co
by mu bylo jeho utišovací způsob a program
rušilo. Tato okolnost také mu usnadňovals
hladké vyřizování náboženských záležitostí
moravskýth a umožňovale, že skutečné vládní
ústupky, jež se při tom vlastně evangelíkům
děly, zdály se býti diplomatickými « politi
ckými úspěchy, zejm.na když je za úspěchy
ochotně vydávalo nakloněné mu okolí císař
ského dvora.

Na Královéhradecko čekaly však nového
biskupa Haye poměry zcela jinaké. Předně lid
byl zdepovahy hlabší, tvrdší, neústupnější,
vzdornějšía výbojnější, nežli jak se jevila povaha
lidu valašského, která nanejvýš ve své pasivnosti

okrytecky se. přetvařovala. Lid ve východních
Čechách byl od dávnýchlet v živéma čilém styku
s Pruskem, odkodě se mu také různých vznětů
a poučení dostávalo. Dále nedovedl býti
otrocky poníženým, nebyl naučený pravé své
smýšlení ukrývati, nedovedl k tomu, s čím
nesouhlasil, přisvědčovati a uebyl zvyklým
proti vrchnostem, jak nedávné jeho povstání
svědčilo, chovati se s takovou obojetností, jakou
jevil lid valašský. Potom diecése královéhra
decká, plná starobylých měst, dějin svých,
dějin Českého státu i národa znalých, podstatně
se lišila od poměrů diecése, z níž biskup Hay
vyšel. Mimo to také i zemské guberoinm a
pány stavy království Českého ovládal zcela
Jinaký duch, nešli jaký panoval při zemské
vládě brněnské a mezi pány stavy moravskými.
Z lidu vlastně vyšlý povýšenecbiskop Hay
byl etarožitným, vysokým a bohatým pauským
rodům českým osobou cizí, vzdálenou. Ty by
avyklými na vrchní duchovní pastýře ze svýc
kruhů a dokonce oepřály těm směrům, jež
novoty císaře Josefa II. zaváděly. Proto také
v osobě nového královéhradeckého | biskupa
Haye nespatřovaly svého muže, nýbrž viděly
v něm smělého průkopníka nové vídeňské po

litiky, jež se jim protivila, a proto nečaly 86z různých vážných důvodů řaditi proti ní do
tiché oposice.

Diecésní pak duchovenstvo na Králové
hradecku mělo za panování královny Marie
Teresie v dobách sedmileté války, potom za
agitací z Praska do východních Čechsměřují

cích a konečně za vypuknavších selskýchbonří dostatek příležitosti projíti takovou Ško
lou rosmanitých zkušeností života, že nový

biskup, při kntžecím dvoře biskupů olomouc
kých v největším pohodlí v može vyzralý a
napotor zátiší kroměřížskémua mikulovskému
uvyklý a jenom snejvětší oporou světské moci
a plnou kapsoo při tom na Valaškumesi lidem
působivší, neměl ani dosti podrobné představy
o tom, co všecko duchovní správcové na Krá
lovéhradecka v různých vichřicích poměrů a
událostí zažiti a prožiti musili. Proto se také
náhledy a zkušenosti života nového biskupa
od mínění, názorů a poznatků života diecósního
ducbovenstva naprosto lišily.

Biskup Hay jako vrchní pastýř vystoupil
poprvé, jak již bylo slovy kronikáře Švendy
vyloženo, r. 1781 ve svém sídelním městě

radci Králové na květnou neděli beze všeho
uvítání a beze všech okázalostí, obvyklých při
nastoupení nového biskupa. Dokonce i čtení
papežské bully, potvrzující ho za královéhra
deckého biskupu, vynechal. Tím zřetelně na
značil, jak své poslání jako biskup pojímá.

Skoro jako tajně provedený jeho vjezd
do Hrudce Králové a potom jenom zběžné
uvedení se do kathedrálního chrámu nelze
přičísti na vrub snad nějaké jeho skromnosti
nebo milovoosti prostého jednání, jichž při
něm ostatně nebylo. Když toho všeho nedbal,
ba přímo posavadní zvyklosti a řády zamítal,
nasvědčovalo to, že v Čechách poměrům sou
časným vůbec a na Královéhradecku obzvláště
nerozumí, opírá se o vlastní ideály a zámysly,
zdejšímu lidu i kraji cizí a vzdálené, což již
předem znamenalo, že při své nejlepší vůli
zdejšími poměry nesvládne, jak bylo brzo pa
trno, neboť se všemi svými opatřeníni přicházel
pravidelně buďto záhy nebo pozdě, ale nikdy
ve vhodný pro ně čas.“

+ *
L

Všem přátelům historické pravdy tuto
zajímavou a nových sdělení plnou studii dra.
Řezníčka o bisknpu Hayovi, vlastně „o době
toleranční“ odporučujeme k pilnému sledování.

Zprávy hospodářské.
Ostražinové víme.

Mezi nejskromnější a nejméně oceněné
plodiny náleží ostražina. Roste všade na štěrku
1 u cesty, v lesích atd. Každý zná její černé
lesklé plody, avšak málo kdo ví, jak rozma
nitě možno plodů těch upotřebiti. Vyrábí se
a nich marmelády, likéry, ostražinová šťáva,
hlavně však lze z ostružin vyráběti výtečné
víno, jež má v mnohém aměru podobus ohni
vým vínem španělským, neb podobá se úplně
vína portskémo. Způsobem tímto možno i
v krajinách severních, kde réva ani na trelá
žích na jižní straně domů nedozraje, vyráběti
výborné ohnivé víno. Jako víno z černé me
razalky jest pravou napodobeninou vína ma
luga, tak jest víno ostražinové skatečnou ná
hražkou vína portského. Upozorňojeme proto
v této době, kdy ostružiny na pasekách zrají
a kdy jich možno za několik krejcarů hojnost
konpiti, na výrobu vína toho, již tuto stračně
sdělujeme.

Máme li dostatečné množství ostražiu,
roztlakou se, šťáva se z kaše vylisuje a vo
dou a cukrem (v poměra: na 1 | šťávy 11
vody a 500 g cukru) rozředí, do sudu naplní
a kvssiti nechá. Kvašení provádí se v míst
nosti 12—15“ R teplé, rychle pokračaje a
možno ho několika kapkami salmiaku ještě
více rozprouditi. As o svatodušních svátcích
budoucího roka stáhue ge víno ze soudku; jest
již čisté a plní ae do lahví, v nichžto se do
kvašovati nechá, aby se poslední zbytky cukru
v líh proměnily. Po několika letech náleží
takto vyrobené víno k nápojům nejlahodaěj
ším a toliko nejskušenější jazyk jest s to,
je od pravého portského rozeznati. Avšak
tuto uvedené vlastnosti — to jemné aroma -
vyvinese teprvev někulikaletech;vínomladé
je nechutné.

Vykrmování hus
ber krutého cpaní šiškamí děje se nejlépe
v uzavřené ohradě, kde je dostatek vody. Hasy
se s počátku, když se z pastvy dostaly na žír,
krmí bramborami, řípon a přimísenýmiotra
bami. Po týdnu teprv přimíchá se do brambor
a tlačené řípy oščo ovsa. soli, česneku a ma
kového oleje. Hasy nemají se zabíjeti kdykoli;
jest natno říditi se dle vývinu peří, Nasazují-li
se husy na krmník, vybereme k tomu ty, které
mají vyvinuté špičky peří, tedy as 3—4 neděle
po oškobání. Za 3 týdny se husavykrmí a za
7—8 týdnů jest peřízralé. Účel tohoto upo
zornění jest, bychom jednak nezkazilš na buse



peří, a pakaby se dala hasa po zabití snáze
oškubati a očistiti. Hosa se zabíjí tak, že
v záhlaví se zařízne a krev nechá se řádně vy
téci. Chyba je, násilně husu přidržovati neb ji
tlačiti; následkem toho busa zmodrá a není
bílá. Po oškubání dá se peří prachové zvlášť
a krycí též; perutě se useknou, husa se vařící
vodou opaří a čistě obere.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE NEÁKUDLA,
©. k. dvorní dodavatoletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, oirkevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemských vzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, evicny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu = doby pařížské výstavy a všejikých novotin v cenách
značně sníšeno bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obaluze.

O reelnosti závodu svědčí maoche tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

X MX >

Araktikanf
b A přijme se v c. k. dvorním M

fotografickématelieru "U |

J. F. LANGHANSE
V HRADCI KRÁLOVÉ.n '

- Bude přijat pouze absolvent
měšťanské nebo některé
nižší střední školy. "JN

EMO MK

ánovní nábytek
ze 3 pokojů, ořechový, matt,

Železný nábytek.

Oznámení pro Hradec Králové a okolí.

"mie koncemorné=gy -Odborná škola akademická.

se chovanky správně 8 bora uvedeným předmětům naučí.

Vyučuje se vždy ráno od 8.—12.,odpoledne od I.—6.
Gp“ v sále Adalbertina. "Ig

Poplatekje mírný| Poplatekje mírný!
Svědomité a dokonalé vyučení se předem každému zaručuje.

Ku hojné návštěvě zdvořile zve
Fanny Hirdinova, odbor.učitelka. Katuše Kavanova.

Přihlášky přijímají se v administraci časopisu „Obnova“ v Adalbertinu,

[EENavýstavěvHořicícha v Pardubicích.IS
100 kusů prádla

vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl. s 3letou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.

Závod založen roku 1876.

RANONDNINONDNANO NOAA NONANIMA

Oznámení.
Dovolujisi oznámiti,že Jsem dmem 14 srpna 1908

otewřel novou místnost
v Grand-Hotelu (okresní dům) v Hradci Králové,

kterou řídit! bude p. B. Košťál.
Místnost tato má býti lidovou restaurací, která dojde zajisté všeobecné obliby. —

Vchod má s ulice a čepuje se v ní
královéhradecký ležák půl litr za 15 hal,

plzeňské z měšťan.pivovaru půl litr za 25 hal.
Cena jídel a teplých nápojů je značně snížena.
Ctěnému obecenstvu jsou k disposici četné denní časopisy.

J. Morávek,
nájemce Grand-Hotelu

Výhradně(4
| zastlatelský závod|
lněného a bavlněného zboží
zarvčeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě IL"á plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pávy krejší, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy lněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové

+1přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gur
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále Bir
tynky, úifony, ozfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zskázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se frauko na dobírku.

Za sboší ručím jakco do barvytak i do stálosti.
ORP>Vzorky zdarma a franko. "jí

ČENEK LOFYF,
Opočno va st. dr. č. 16.

Víno"5
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinn« v Hradci Králové.

PAT
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o. a k. dvorní dodavatel
Josef Pilnáček wHradci Král.



Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1788 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácelav Řesníčak.

(Pokračování.

N. (B5]. Příbram. Panství Úhrov. Kněží.
Farář Tan Antonín Del Griffe de Wulfenfeld jest
ve svém srdci a ve svém jednání pokorný a zároveň
velezasloužilý muž. Jeho otevřená tvář, jeho nenu
cené chování prozrazují veselost a vnitřní spokoje
nost. Také při swém velice skrovně vyměřeném
chlebě jest ještě dobročinný a při vymahání svých
důchodů spokojuje se často tím, co mu chudí furníci
jsou v stavu dáti. Vědomostí svého odboru chová
v povznešenějším stupni, a mimo to má dar sro
zumitelně je sdíleti. Každý. kdo jej zná, nemůže
takovému duchovnímu správci povinnou úctu ode
příti; takový muž zasluhuje povýšení, Svůj farní
obvod opatřuje sám a |dostačí k tomu, poněvadž

chrámu.

chrámem, v němž se na všecky neděle u svátky
rádné bohoslužby konají. Dálčice, vesnice '/, hodiny
od farnímu chrámu. Petrovice, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu vzdálená. Nejepín, Vepříkov,
vesnice 3/, hodiny od farního chrámu odlehlé.

Skoly. Učitel v Příbrami jest dle vysvědčení

bidná, že od dítek skoro bez nebezpečí navštěvována
býti nemůže,

Obyvatelstvo. Příbram 308 katolíků; Dálčice
39 katolíků; Petrovice 116 katolíků; Nejepín, Ve
příkov 341 katolík. Dohromady 804 katolíci.

9, (56). Žleby.“) Panství Žleby. Kněží. Farář
Josef Kratochvíle ješt jeden z nejnadanějších mla

dobře organisovaná hlava, kteráž Prozřetelností svě
řené sobě hřivny nepřetržitou působností užívati
dovede. Po několik let byl členem uhaslé společ
nosti a nabyl v ní lásky a zvyku k pořádku. Ob
cování jeho jest přirozené, jeho mravy jsou bez
vadné, jeho ardce dobré a lidumilné, jeho zásady

jů tyto jsou víc u více uhlazovány, poněvadžobré knihy a ke své společnosti vždycky rád
rozšaíné lidi volí. Biskup doufá, že tento mladý
muž. bude-li tak pokračovati, v několika letech
bude prázden všechněch předsudků a bude jedním
z nejspolehlivějších duchovních správců.

Jeho kaplan jest jednoduchý, dobře zvedený
muž.

Přifařené obce. Žleby, městys s farním chrá
mem, v němž se na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby konají. Markovice, vesnice '/, hodiny od
Žlebu. Hostoulice, Kamenné Mosty, Vinaře, Zehuby,
vesnice '/, hodiny od fary. Bousov, Chráštice, Wo
křesaneč, vesnice */, hodiny od Zlebů vzdálené.
Hostičov, Lhotka, Skreje, vesnice hodinu od farního
chrámu. Lipovec, vesnice 1'/, hodiny od Zlebů.
Licoměřice, vesnice 1'/, hodiny od farního chrámu

vzdálená. .
Kommendátní a filiální kostely. ©Markovice

mají dvě veřejné kaple a v každé z nich konají se
řádné bohoslužby jenom dvakráte ročně. Vokřesaneč
má kommendátní kostel, v němž se pětkráte ročně
řádné bohoslužby odbývají. Licoměřice mají veřejnou
kapli, v níž se však pouze pětkráte ročně řádné
bohoslužby konají.

Školy. Škola ve Žlebech jest opatřena velmi
obratným učitelem a jaktnile bude školní budova
vystavena, bude všecko nejlépe zřízeno.

Obyvatelstvo. Žleby 684 katoliků, 3 prote
stanté; Markovice 28 katolíků; Hostoulice, Ka
menné Mosty, Vinaře, Zehuby 647 katolíků. 2%
protestantů; Bousov, Chráštice, Vokřesuneč 540
katolíků, 17 protestantů; Hostáčov, Ihotka, Skrcje
230 katolíků, 6 protestantů; Lipovec 106 katolíku,
64 protestantů; Licoměřice 113 katolíků, 1 pro
testant. Dohromady 2148 katolíku, 118 protestantu.

10. (57). Běstvina. Panství Běstvina. Kněží.
Farář František Sfóck! pro svou tichou, mírumi
lovnou povahu a obzvláště pro svou nepřekonatel
nou trpělivost, kteráž od jeho patrona barona Schů
nowtze častěji do nejkrajnější míry bývá zkoušena.

©) 29, listopadu 1783 na večer přišel na komisi
v záležitostech nekatolických jako královský komisař ndp.
biskup královéhradecký Leopold z Hayů.

1. prosince povolal na poradu dvu úředníky ho
spodářské, 2. prosince lid. 3. prosince duchovenstvo z po
lovice vikariátu Haberského.

Za laskavé sdělení toto děkujeme vdp. Antonfnu
Sehreibroví, bisk. vikáři a faráři ve Žlebech, který nám je

pro určení doby. kdy kd. biskop Hay v Čáslavském kraji
visitoval. o

+ “

jest chválen. Biskup jej neviděl.poněvadž postihnuvší
jej nevolnost zabránila mu, aby se mu představil.

Přifařené obce. Běstvina, farní ves s chrámem.
v němž na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby
se konají. Kubíkovy Duby, rozptélené chalupy ",
hodiny od fary. Javorka, ves " hodiny od fary.
Rostein, Spačice, vesnice *%/,hodiny od farního
chrámu vzdálené. Dolní a Horní Počátka, Ostružno,
vesnice na 1 a 1'/, hodiny od farního chrámu od
lehlé. © ,

Skoly. Skola v Běstvině jest těsná, tmavá a
bez potřebného nábytku. Má tedy zapotřebí veliké
opravy, již chudí lidé podniknouti nemohou. Učitel
jest od faráře pro obratnost a pilnost chválen.

Obyvatelstvo. Běstvina 263 katolíků: Kubfkovy
Duby 122 katolíků; Javorka 42 katolíku: Roskin,
Spačice 153 katolíků: Dolní a Horní | Počátka,
Ostružno 306 katolíků. ©Dohromady S86 katolíků.

11.158). Krchleby. Panství Krchleby. Kněží.
Farář Jakub Hauser jest způsobný, také dosti
jasně vidící muž, království Boží káže s horlivostí,
V domě jeho hospodářský odbor není nejlépe
opatřen, poněvadž zemědělství, z něhož skoro do

cela jedině své příjmy čerpá, nerozumí. V tomto
jeho farním obvodu jsou vesnice. kteréž od farního
chrámu na 4 hodiny jsou vzdáleny. () tom biskup
více praví v odstavci »poznámky«.

Jeho kaplan jest. činný kněz.
Přifařené obce. Krchleby. městys, v nůmž se

nachází farní chrám, avšak žádného kněze nemá.
Bohoslužby konají se v tomto chrámě na všecky
třetí neděle a svátky, za rok skoro padesátkráte.
Damirov, ves, kde se farář zdržuje. dobré 2 hodiny

, pří nejlepší cestě od Krchleb vzdálená. Zbýšov, ves
dobré 2 bodinyod farního chrámu vzdálená. Dobro
vítov, Chlum, vesnice více než-li 3 hodiny od far
ního chrámu vzdálené. Lhotu, Chvalovice, vesnice

+ 2 hodiny od Krchleh vzdálené, Opatovice, Sebeste
nice, vesnice skoro 2 hodiny od farního chrámu
vzdálené, Čejkovice, 2%/, hodiny od farního chrámu
vzdálené.

Kommendátní a filiální kostely. V Damirově
. v domě farářově nachází se kaple, v níž se na
„všecky neděle a svátky tamnímu lidu ranní mše a
katechatickt výklad koná. Zbýšov má filiální kostel,
v němž se každou třetí neděli farní bohoslužby
odbťvají. Dobrovítov má filiální kostel, v němž se
každou třetí neděli farní bohoslužby konají.

však není skoro nic navštěvována a proto také ve
lice málo znamená.

Obyvatelstvo. Krchleby 206 katolíků, 2 pro

Zbýšov 62 katolíků, A. protestantů; /Dobrovitov,
Chlum 30% katolíků, 23 protestantů; Lhota, Chva
lovice 276 katolíků, 42 protestantů; Opatovice, Se

ejkovice
86 katolíků, 9 protestantů. Dohromady 1202 ka
tolíků, 112 protestantů.

Poznámky V celém kraji není žádná fara bídněji
zařízena. než-li tato. Farní chrám nachází se v Krehlebích
a farář bydli v Damirově. dvoře to, z jehož příjmů žije.
Při dobré cestě musí dobré dvě hodiny jeti do mateřského
chrámu. v němž se jenom každou třetí neděli. na mari
anské a větší svátky bohoslužby konají: nepatřičný a ne
trpitelný manželský rozvod kněze od svého chrámu.
něvadž vesnice Hoskovice a Jedice, dále Lochov z bohda
nečské farnosti tak, jako kolem Damirova a Zbýšova po
ložené krchlebské vesnice přes 4 hodiny musí do kostela
jíti, proto pro jejich pohodlí konají se každou třetí neděli
ve Zbýšově a Dobrovítově řádné bohoslužby. Zde lze říci.
že není možno, aby pastýř znal své a od svých znán byl.
poněvadž každá vesnice vyhledává bližší místo, aby savé
církevní povinnosti vyplnila a slovem spásy se nasytila.
Zde tedy musí se státi úplná přeměna, mají-li lidu pou
čení, duševní útěcha a pohodlí opatřeny býti.

Biskup podává o tom své myšlénky ve přiložené
tabeli a doufá. že tímto svým návrhem nbohým lidem vy

nejmenším obtěžovala.
Statek Damirov vynáší ročně při špatné správě 600

šově. druhý v Dobrovitově.
více hodit od farního chrámu vzdálené vesnice. druhému

do Čáslavi a Chvalovice do Vlkánče (obojí jsou od jmeno
vaných dvou kostelů jenom '/, hodiny vzdálené! přifařeny.
Tímto způsobem bylo by všechněm krchlebským vesnickým
obcím pomoženo, poněvadž by z nich žádná přes půl ho
diny do kostela neměla. Avšak tím by byla fara ve Krch
lebech úplně zrušena; ano. vždyť jest to jedno, zdaž du
chovní správce farářem nebo kaplanem. slove, pakli že
jenom lid jest potřebami naboženství zaopatřen.

K vůli pořádku mohli by býti kaplan ve Zbýšově
děkanovi jenikovskému u kaplan v Dohrovítově faráři vl
kánečskému podřízení. Farář však. který ničeho nezavinil,
nemůže býti bez nespravedlnosti na kaplana degradována
ze 600 zl na 30% zl. dosazen. "Ten musil by býti na ně
jakou uprázdněnou. nebo uprázdněnou býti mající země

* panskou faru povýšen u napoton by se k navrženému roz
členění přikročilo,

12. 139.) Červené Janovice. Panství Čer
| vené Janovice. Kněží. Administrator fary Matěj
| Arnošt Bílek jest od úředníků i od lidu jako obratný,
, duchovně horlivý kněz chválen. Biskup četl v jeho
* očích krásnou ochotu, osvíceným zásadám se vyučiti

a dle nich se spravovati.

Přifařené obce. Červené Janovice, městečko
s farním chrámem, v němž na všecky neděle a

svátky, — jenom osmkráte ročně nikoli — řádné
bohoslužby se konají. Vilémovice,vesnice '/, hodiny
od farního chrámu vzdálená, Bludov, Chrálov, Opa
tovice, Plhov, Zadní, Zdeslavice. Zhoř, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu odlehlé. Oujezdec, vesnice
%, hodiny od farního chrámu. Petrovice, Senettn,
Korutice, vesnice hodinu od farního chrámu.

Kommendátní a jiliální kostely. Ve veřejné
kapli ve Vilémovicích konají se na druhé svátky o
velikonocích a letnicích a o marianských svátcích,
jež v létě připadají, řádné bohoslužby. Petrovice
mají veřejnou kapli, v níž se však jenom dvakráte
ročně řádné bohoslužby odbývají.

Skola. Skola v Cervených Janovicích má za
potřebí velikého zlepšení. Nedostává se jí potřebného
zařízení a četnější návštěvy, než-li doposud měla.

Obyvatelstvo. Červené Janovice 431 katolík,
2 protestantů; | Vilémovice 76 katolíků; Bludov.
Chválov, Opatovice, Plhov. Zadní, Zdeslavice, Zhoř
6%%katolíků, 27 protestantů: Oujezdec 36 katolíků;
22 protestantů: Petrovice, Senetén, Korutice 313
katolíků, 50 protestantů. Dohromady 1563 katolíků,
101 protestantů.

Poznámky Tuké zde bylo by domácího kaplana na
nejvýš zapotřebí. poněvadž jediný kněz zajisté nepostačuje.
aby 1363 katolických duši ve 13 různých vesnicích obstaral
u poněvadž jeho oko nemůže býti dosti bdělým. aby svůj
mnoha protestanty obydlený a obklopený Sion ostřežilo.

(Pokrač.)

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I, ulice Karoliny Světlé č. 19.

Posílám výše uvedený obnos a děkuji zároveň za
solidní a krásné provedení, jež svého mistru chválí samo.
V budoucnosti, bude-li kdy třeba, zase se na Vaší rele
ctěnou firmu obrátím a dle příležitosti doporučím.

J. Šlechta, farář,
V Šopce u Mělníka, 21. února 1002.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOREP NEÁKUDLA,'

+

l

c. k. dvorní dodavatelství

'v Jabloném n. Orl. č. 86.
i Dílna ku vyšívánía hotorení mešních rouch,

počínajeod 2 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
prap“rů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž

, ských i tuzemských vzorů spracovanékalichy, ciboře,
| monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod

zárukou trvanlivosti.
Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná

kupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
snačně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresování vědy doslovné se vyprošuje.ta výhradnějen kaučuková,

vyrábí za ceny mírné

dosef Kublas v Praze č. p, 06-11,

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA -I.,

č 145 st., Mala 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 bohu
tému figurálnímu provedení a
síce 4 se Šelesnými rámy. sí

lémi— vsuzením.

Veskere rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatné. bexovší závaznoxti

ku definitivní objednávce.

Oy“ Nesčetnáveřejnái písemnépochvalnáuznání.ij

Založeno roku 1886,
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškadiy, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku|

se na požádání franko zašlou.

ně3-edu

po.něnd

Pro každou rodinu a výbavy pro perěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap 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 draby, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a socbařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

KEXPXE KE X EXPXÝPKX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos, diieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wa
we-kazatelen,

jj křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s odbornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
MX trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
+ a levně při výhodných platebních podmínkách.

X Přečetná pochvalná aznání po-ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotná a bezplatně.

Závod vro kostelní práce a výrobu rámců
X saloženr 191. X+
KEMP PMP———

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodí všech
druhů a soustav, Pondlové!hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté u stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
u j. v nejuwoderačjším provedení

S úplnou súrukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny iobrácky velkých hodinne požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr léš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1843

+

PDD

Paah2
+

Následkem spojení | dvou
skladů nábytkových prodávám
za ceny výrobní

na Malém náměstí
č. (7 w Hradci Král.

Nábytek,
s- Za cen

zařízení do pokojů,
výrobní.

Náby (ek, František.Matějček.

0000000000009

Jaroslava Doležala Ď
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

SRB“Boží hroby, "fil
RB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženok nahlédnutí.

výrobal "UN

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní 4 zimní dobu.

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o puctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Bursa práce v Aradci Králové,
Práci bledají: topič na trvalou práci, strojní

zámečník a lamač kamene Práci obdrží: 2 truhláři
v Hradci Králové a | v Horofm Jelení, obuvník
na trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ro
nově; učeň na kočárnictví v Hradci Králové, na
pekařství v Horním Jelení, na malířství v Poličce
a na truhlářství v Třebechovicích. — Přihlášky při
jímá Josef Polák, tajemník Všeodborového
sdružení křesťaaského dělnictva v Hradci Králové,
Adalbertinum.

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vsorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zuřizování bytů, hotelů, vll atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rogpočly.

Phjímejí se veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obrábčěné výrobky a formyry.

URB*>Vzorkový eklad látek. yB
Čulounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.

KARR

i / prodávám 1 kg. |i
za 2 korumy.|;
Veškeré jiné drahy [3
přil kg 020hli

levněji než zamílají altonští, hambarkští a jí
terstětí obcbodníci.

| Poznámka: Jsou-li kávy vůbeclevné,ji

jako nyní, řídí se dle tobo domácí obchodníci
též; není tedy třeba vybledávati nepřátelskou
cizinu.

obchod s dobrou kávou!

2368638888

Kostelní “
náčiníA

EB“ vlastnívýroby"M m
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.

| Da

+ Důstojným duchovním Správám.

, Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

rý Praeparatio ad Missam
Y Gratiarumactio post Missam,
bě Obé za 1 K. Po přání prodá se
Le i jediné Gratiar. actio za G0 h.

> Nové:i
Oasus reservati dioeoesis

Beg. Hradeocensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b.

ln

Připomenutí o slušném se
ohování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení aličném, formát foliový:
1 kus ze 90 h, 5 kusů za K 1.20

| Bisk. knihtiskárna v Hradel Králové.

Veledůstojnému duchovenstva!
Praha-.l, ul

Jan Staněk Kar. Světlé,č.
É vě J 1w9n,roh Kovikt ké ul., vyučený paslř specie

ma kostelní náčiní, dovolnje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčlni, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,

Anádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předmětyznovu opra
vuje v původní intenci a jen v ohni
slatá a střábřáí Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy
neb cenníky franko. Zaveškeré vý

: robky a slacení ručím. Největší vý
roba a sklad v Praze k volnému nahlédnulí. Provedení

od nejjednoduššíhodo nejstkvostnějšího.Zm kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované
výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

Sobdbdvddbbobydoda.ol VEE>dodll
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Co kupujeme z Uher.
V poslední době agitovala česká strana

agrární proti odebírání uherské mouky a po
ukázala v dlouhých článcích novinářských na
veškeré škodlivé následky hospodářské.

Zdali ale kupci uposlechnou hlasu toho
a uherskou mouku bráti a obecenstvu prodá
vati nebudou, jest ovšem otázka jivá. Kupci
pokrčí ramenem a vymlouvají se, že musí míti
v obchodě to, po čem ge obecenstvo ptá a to
je — uberská mouka.

V obchodním ministerstvu ve Vídni jest
v poslední době zřízeno zvláštní oddělení,
které vede pečlivě záznamy všeho, co Uhry
rodávají do Rakouska a co 88 prodá z Ra

konska do Uber. Maďaři si vedou svoje zvláštní
rejstříky vnitřního obchodu Rakouska a Uher
v Pešti a to velice pečlivě

Podle těchto záznamů vnitrozemaského ob
chodu rakousko uherského, které se v Pešti
mnohem podrobněji studují než ve Vídni, npra
vují si Maďaři svoje obchodnické požadavky
pro zahraniční obchodní smlouvy. Podle těchto
požadavků musí nyní jak známo tančiti páni
ve Vídni.

Abychom měli jasný obraz o tom, co vše
cko Maďaři do roka k nám do Rakouska a
hlavně do zemí českých prodávají, natno uve
řejniti statistiku, kterou máme za rok 1902

o race. První rabriku dělá uherská mouka.
herské mouky bylo doveženo do Rakouska

r. 1901 r. 1902
milionů metr. centů

5,990.651 5,836.094
v ceně korun .

143,174.169 144,151.522
Roku 1902 bylo uherské moaky do Ra

kouska prodáno o něco míň co do množství,
ale cena mouky byla o 1 milion korup větší.
Mnoholi z této prodané uherské mouky
připadlo na země české, nemůžeme udati; ne
máme po ruce detaily a tašíme, že se zázna
my podle zemí nevedou. Myslíme však, že asi
309/, se prodá ve Vídní a Horních Rakousích,
pak něco v Terstu u hlavní masa asi 70%, jde
do zemí českých. Dle toho by se v zemích če
ských vydalo nyní ročně za uherskou mooku
přibližně 80 milionů korun. V Praze mají -velko
sklady uherské ©mouky výhradně židovští
obchodníci, kteří touto moukou zásobojí pe
kaře, sami jim mouku dopekáren dovážejíce. Nej
větší firma toho drnhu jest žid Eisner na Smí
chově. Zde ať váni čeští mlynáři a rolníci za
sadí páku a hledí získat pekárny, jinak to ne
půjde, všecko mluvení a posílání resolucí do
novin vyzní na prázdno.

Nyní si projdéme množství a cenu ostat
ních obiloin z Uher do Rakouska prodaných.
Prodáno bylo r. 1901 r. 1902

„metráků

žita . -42 2868.093. 2,714.760
ječmene. . « . . « 1,711.463.— 2,150.918
ovsa . . . 2,036.169 1,948.620
kukuřice 2,917.777— 3,339.168
pšenice.. ... . 4,798.055| 5,060.766

Jak vidíme, prodají Ubry do Rakouska
nyní značné množství obilí. Množství to ročně
stoupá.

Kdyby byla zavedena celní čára mezi
Ubry a Rakouskem a v případu že by nvale
no bylo clo na obilí z Uber, pak by Maďeři
nevěděli, kam obilí prodat, byli by naceni ho
dávat lacino do Německa. Proto usilují Maďaři
o stavbu vodního průplava Dunajsko-Oderské
bo, aby si zabezpečili německý trh a lacinou
k němu vodní cestu. Za obilí z Uher koupené
zaplaceno bylo okrouhle r. 1901: 198 a r. 1902:
218 milionů korun. To jeou cifry věra obrom
né. Obilí jde ovšem z velké části do mlýnů
dolnorakouských.

Prohlédněme si ještě jednu skupinu a sice
dovoz dobytka a masa z Úher do Rakouska.

Prodáno bylo do Rakonska

V Hradci Králové, dne 11. září 1903.

r. 1901 r. 1902

kusů krmných volů
185519 191462

v ceně

67,343.397 K 72,947.022 K
kusů vepřů

427685 429290
v ceně

55,599.050 K 63,105.630 K.
Za všecken z Uher koupený dobytek bylo

z Rakouska zaplaceno r. 1901: 164,021.948 K
a r. 1902: 186,953.103 K. Jak vidíme, čísla stále
stoupají. Je až ku podivu, že této důležité sta
tistiky si nikdo u nás skorem nevšímá. Zde
vidíme veliké přípravy na poli hospodářském
před námi. Půjde li to tak dále, pak Maďaři
naše zemědělství přímo udasí. Zdá se, že o
těchto číslicích naši poslanci nemají ani po
tuchy. Jinak by z toho byli nuceni učiniti dů
sledky pro vystupování v parlamentě hlavně
při projednání všech předloh vyrovnávacích.

Záplava uherské mouky, obilí a dobytka
jest jedině možná tím, že doprava takových
ohromných mas na dráhách uherských jest
skorem zadarmo a doprava po dráhách v Ra
kouska jest pro uherské výrobky zvlášť upra
vena výminečnou sazbou, kterou naši poslanci
bez rozdílu národností nedovedli dosud od
straniti.

Takové jsou u uás zvrácené poměry. Ve
škeré bohatství, co Ubry dnes mují, plyne takto
z kapes konsumentů a poplatníků rakouských,
mezi nimiž stojí v přední řadě odběratelstvo
české. A při tom při všem si Maďaři poroučí
a hrají nyní přední úlohu v říši; i Němci jsou
před Maďary úplně bezmocni a méně cenní.

Zhoubný systém dvojích dopravních sazeb
pro výrobky uherské a pro výrobky naše uka
zuje se právě v číslech, která jsme zde uvedli.
Od té doby, co Maďaři přivedli všecky dráhy
do svá státní -právy, od té doby také stála
roste dovoz mouky, obilí, dobytka a všech
možných zemědělských výrobků uherských
k nám.

Jakou mírou jest u nás naše zemědělství
ohroženo tímto dovozem, nechť se každý pře
svědčí sám. Náš rolník po žních nemůže obilí
vymlácené prodat, obilní židé se mu výsměš
ně dívají do očí. Tak daleko jsme to do
pracovali a odnikud není nápravy.

R. Vrba.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 9. září.

(Ku prohlášení nutnosti koncentrace všech váš
ných českých stran. — Před doplňovacími volbami
do sboru obecních starších v Prase. — Klesání

návštěvy císimců v Praze).

Nejdůležitější českou udalostí posledních
dnů jest prohlášení přísedícího zemského
výboru a poslance pana Dra Josefa Herolda,
že strana mladočeská pokládá za politickou
natnost koncentraci všech vážných politických
stran a osobností českých.

Tím tedy došlo na zevšeobecnění našich
zásad, jež na těchto místech již po celou řadu
let hájíme a odůvodňujeme. Vždycky jsme
totiž hledali východiště ze spletitých poměrů
nynějších dob v tom, aby naše veřejnost na
poli politickém vyhledávala především jenom
to, co nás jeduotí a vystříhala se všemožně
toho, co nás rozdvojnje a tříští.

Bohatými a těžkými zkušenostmi jak ve
své vlastní organisaci, tak i při své veřejné a
politícké činnosti došla mladočeská strana
k towmuzajisté že také dobře uváženému sta
novisku, že 8e v našem veřejném životě nesmí
dále rozmanité zakládání stran, jež se zde
v posledních letech spůsobem šivnostenským pro
vádí, trpěti.

U nás stalo se totiž nešťastným a nebla
bým zvykem, že kdyžse někdo zamyšlenému

Ročník IX.
'

Imserty se počítají levně.
Obnova vychdsí v pátek v poledne.

povolání nedoučil nebo když z těch či oněch
důvodů se mu nevedlo, že věnoval se buďto
provozování politiky, nabo pěstování veřejného
života. Nečinil tak z pocitů nějaké vnitřní
k toma náklonnosti nebo z obzvláštní k tomu
způsobilosti, anobrž politika a pěstování ve
řejného života staly se u nás do jisté míry
útočištěm na jiných polích a ve vlastních
oborech ztracených existencí. A výsledky jejich
potom podle toho vypadají! ,

Politik jako poeta musí se marodit, ten
se nedá udělat. Udělati se dá sice řečník, ale
politik nikdy. A u nás pokládalo se za první
podmínku politické způsobilosti rychlé, hlučné
mluvení bez ohledu na to, že to bylo často
docela jalové plácání. Když politik vládne
také darem výrluvností, jest to ovšem že
potom osoba velice vzácná, avšak politik bez
řečnické dovednosti se obejde a postačí mu
když dovede srozumitelně vyjádřiti a naznačiti,
čeho zrovna chce dociliti.

Také bylo do nedávné a ano jest do pří
tomné doby u nás nezvykem, že se nepřihlíží
k tomu, jaké má vzdělání ten, kdo se k ve
dení a zastupování veřejnosti hlásí. Ve směru
tomto octla se naše společnost ua úplně pochy
beném scestí! Docela klidně přijímala drzost
a opovážlivost jednotlivců za bernou minci
jako jejich odborné vzdělání, ač bylo v prvních
desíti jejich slovech na první pohled viděti kočičí
stříbro.

Návala jalových mlovků a nedovzdělaných
lidí ovšem že rozvážní mužové ochotně vstou
pili, nechali je veřejně půsubiti, neboť každý
prozíravýa soudnýčlověkmusils bezpečností
věděti. že společnost ta bude velice brzy se
svými kumšty u konce a dobromady si ve
vlasech, aby se alespoň zdálo, že něco dělál

Jak jsme již vícekráte na těchto místech
řekli, učinila si u nás celá řada lidí ze zastu
pování veřejnosti řemeslo v domnění, že vněm
nalezne trvalé zaopatření. Upozorňovali jsme
na to, že zmatky, jež něco takového úmožňo
valy, přirozeně dříve nebo později pominou a
že konečně stane se všeobecným rmínění, že
jest nezbytnou potřebou, aby se naše společ
nost jednotila a netříštila.

Ovocem jednocení toho musí býti nez
bytně změna dosavadního vybírání naši veřej
nost zastupajících osobností. Dodnes svěřovány
byly rozmanité mandáty tomu, kdo se o ně
nejvíce dral; v době však, kdy nastane jistá
míra koncentrace všech vážných politických
stran a osobností českých, budou pro zastávání
těch a oněch veřejných funkcí vyhledávání mu
žové nejlépe k tomu způsobilí.

Tim se nikomu žádná křivda nestane,
Nejlepší lidé budou postaveni na svá místa,
což každého musí apokojiti a do veřejných
poměrů musí takovéto vybírání nejzpů“-hilej
ších osob přivoditi žádoucí míru mužné sná
šelivosti a shovívavosti, jež u nás dnes domo
vem nejsou. Největší většina našinců na dru
hých lidech pro sebe šetrnost, ohledy a uznání
žádá, ale sama jich vůči nikomu nedbá. Zej
mena pojem svobodomyslnosti jest u nás pra
falešně vykládán. Tisícové našinců představují
si totiž evobodomyslnost tak, že oni smějí
oproti všechněm ostatním lidem poduikati
všechno, ale ihned jsou vzhůru, když by oproti
nim navzájem někdo pronesl slovo třebas jenom
na svou vlastní oprávněnou obranu! Za svobo
domyslnost se a nás také pokládá pohrdání,
nenazýváme-li to ostřeji, vším s náboženstvím
katolickým spojeným, ačkoliv svobodomyslnost
v nejpřednější řadě káže největší šetrnost
vůči smýšlení A jednání veškeré ostatní spo
lečnosti. Proto v pravdě svobodomyslný člověk
nemá se ani křivou myšlénkou zejmena smý
šlení drahého dotknouti, obzvláště je li kře
stanem, jehož víra jest nejmocnějším výrazem
svobodomyslnosti, když předpisuje: ©miluj
bližního svého, jako sebe samého. To však za
dnešní doby někdy nedá se katolíkům ani při
nejlepší vůli prováděti, když totiž jsou od svých
bližních biti a tupeni, že k ním s objetím
lásky ani přistoupiti nemohou.

Proto sluší projev národnísvobodomyslné



trace u nás zapotřebí, srdečně vítati, třebas
ještě dlouho zůstal projevem theoretickým.
Musíme se 8 ním, poněvadž všeobecný smír
naší společnosti jest předním bodem našeho
politického i sociálního programu, zatím rádi
spokojiti. Odmítati ho, nebu o něm rouhavě
debatovati, nebylo by moudrým činem poli
tickým. My víme, že nám i přes projev ten
mnoho a mnoho odpůrců zůstane, ale s tím
můžeme také počítati, že mnoho z oynějších
našich protivníků v ledačems proti nám sleví
a že doposud mnoho opatrných a chladných
nebo nerozbodných mužů octne se tnezi námi,
nebo ve moohém půjde s námi.

Když lidé dobrého smýšlení budou se
přidávatí v námi hájeném dobrém k nám, při
dáme se při hájení dobrého od nich zase k nim,
což může býti počátkem národní naší politické
jednoty, již stále hájíme a jejíž nutnost stává
se obecně potřebnou a hledanou.

Ý 4 *

Výše uvedený prvjev strany mladočeské,
že jest totiž koncentrace všech vážných poli
tických stran a osobností u nás natnou, může
míti první své užitečné důsledky při nadchá
zejících doplňovacích volbách do sboru obec
ních starších v Praze.

O obecní správu v Praze vede se již po
leta docela zbytečný boj. Pod různými vlaj
kami zápasí o zastoupení v ní různé frakce
a strany a © nejostřejších zvolencích jejich
lze celkem říci, že jsou z nich potom na rad
nici docela dobromyslní a sympatičtí pánové,
když nedíme jinak, ať si vyšli ze kterékoliv
strany. Výminku z pravidla toho činil pouze
bývalý pokludník Svatováclavské záložny ne
blahé paměti Josef Ort, který byl zvolenceim
a podporovatelem | nejradikálnějších směrů
v Praze. Známé pány ty, jejich smýšlení a jed
nání do podrobna a proto vyčítati jedněm, že
jsou smýšlení a povahy přes míru ostré a
drubým předbazovati, že jsou zpátečníci, jest
jenom povídání. Něktoří z nich mají vyviuu
tější smysl a cit pro své povinnosti na rad
nici a drazí mají zase vyvinutější sioysl a cit
někdy také pro své osobní zájmy. Avšak
nějakého obzvláštního zásadního rozdíla mezi
nimi není a nebylo nikdy. | Representant
první a ostřejší toniny dr. Podlipný pro
dobrou vůli ustupoval všemožně nátlaku
toniny druhé a representant této dr. Srb bez
nucení podepsal i „nejradikálnější projevy“
toniny první a jest vždycky ochoten žaloby
její — dáti vyšetřiti.

Dohromady sei pánové ti tykají, přejí,
jsou k sobě zdvořilými, ochotnými, proto jejich
každoroční pod různými firmami a hesly pod
nikané volební zápasy jsou vlastně jenom zá
bavou pořádanou pro voličstvo, které vlastně
v posledních letech ani o zábavu tu již ne
stojí a celkem o volby se valně nestará,
neřku-li aby nekonečnými volebními plakáty
a provoláními polepená nároží studovalo a
kandidáty z nich o důvěru volající vybíralo.

FEUIULLETON
Vesnický požár.

Píše J. S—a.

»Lidé, nelekejte se, ono hořij« s tímhle
nevíteným nočním pozdravem běhal po několika
Višňovických barácích ponocný Krampula; musil
přece dáti najevo nejen ouřadu, ale i obyčej
ným občanům, jak statečně bdí; musil zamknouti
kcnečně ústa klevetivým sousedům, že víc v noci
ví, co se děje v krčmě než co se přihází zasvitu
hvězd venku. »Lidé, nelekejte se, ono hoří.« A
zburcované tetky se tolik »upokojily« jeho jem
ným chlácholením, že v nich stydla krev. Zvo
neček mezi dvěma stromy zavěšený kvílel, pro
bouzel všestranný ruch jako při vpádu Prajzů.
Psi se zrovna vztekali, nevědouce v rozpacích, do
kterého lýtka k vůli obraně majetku ostré zuby
zasaditi. Silhouety poplašených výrostků se míhaly
rychle sem tam, trubka basičská v krátkých pře
stávkách dvojslabičně ječela. Ještě před chvilkou
se mazlil trubač s jiným plechovým nástrojem
v hospoděa tak mohl skoro současněs ponocným
zakročiti ve prospěch bezpečnosti obce,

Hezky si to starý Livec se svou chalupou
promyslil. Již se dost naplatil u pojišťovací spo
lečnosti a tak mu bylo líto, že má pořád dávat a
ani krejcaru nebrat. Chalupa pod tíží let byla už
jako z perníku; samá červotočina. Aby odolala
bezohlednému zálusku zemské přítažlivosti, byla
již několik let na boku podepřena dvěma mohut
nými trámy. Lidé již dávno říkali, že by se mělo
do toho baráku kopnout, aby nestrašil; a —starý
Divec myslil si to také,

Již dřív přemýšlel na přestavbu; ale nač by
to měl sám platit, když leží v Praze tolik peněz
bez užitku| A tak najednou ez neznámých příčina
v noci právě o půl dvanácté lítaly celé kotouče
jisker ku hvězdám.

Vořech Janebů při poplachu nevěděl, na

Proto pokládáme za velice časové a roz
umné, když se při nastávajících doplňovacích
volbách do sboru obecních starších v Praze
použije wladočeskou stranou právě navrbované
koncentrace všech vážných politických stran
a osobností a když se na základě jejím vyberou
z voličstva nejlepší, nejzpůsobilejší, nejpo
čestnějšía v každém obleduaneodvislí a sprave
dliví mužové, jež se voličstvu k volbě do
obecní správy navrhnov. Kdyby však nějakým
nešťastným sblukem okolností byl následkem
některého nedopatření navržen k volbě muž,
který není k objektivnímu a nozištnému za
stupování voličstva na základě prokázaných
svých závadných skutků nebo následkem nade
všechnu pochybnost postavené své hlouposti
způsobilým, pokládáme ovšem že za docela
správné, aby byl proti němu voličstvem na
štít zdvižen kandidát skutečně způsobilý.

Dosavadní volebuí potyčky v Praze, jež
byly povahy více osobní, než-li zásadní, jevily
se napotom na radnici docela jako zbytečnost.
Nechtíce se dnes o záležitosti té šířiti, ač
bychom dvacet pánů mohli jako příklad svého
tvrzení uvésti, pokládáme dnes prý připravu
vanou volební alianci Staročechů s radikály a
pokrokáři za předčasné povídání.

V Praze panuje všeobecný stesk na stále
ubývající zde návštěvu cizinců.

Je to pravda, že se Evropa začiná Praze
vybýbati.

A pročí
Máme do roka osobní přátelský styk

s víca než-li stem cizinců, ponejvíce Rasů a
Poláků, kteří do Prahy nepřijíždějí se žádnou
animositou, ale s láskou a 8 plnou portmonkou.

A od těcto našich bratří, kteří obyčejuě
znají všechna čelnější evropská města, slyšíme
zpívati stejnon píseň, která jest přes jejich
nehledění ua korunu, samý nářek a samá ža
loba na to, že se 8 nimi v Praze nevlídně
nakládá a že se zde žije nepoměrně draze.

Známe dvacet případů neochoty hostin
ského personálu, slyšeli jsma o oezdůvodném
předražování cen pro cizince, bylo nám vy
pravováno o nevlídnosti českých hotelů.

Nelze nám někobo k vůli tomu honiti
ke zodpovědnosti, ale to máme za potřebné
povědě“i, že nepěkná pověst o Praze jest roz
nášena po celé Evropě také z velké míry hlavně
následkem malého dozoro, jenž není při hostění
cizinců v Praze ze strany povolaných k tomu
činitelů podřízenéma personálu v náležité míře
věnován.

Snad by se tomu odpomoblo, kdyby
„Spolekpro povznešení návštěvy cizinců v Praze“
vyžadoval si ve všech hotelech jména a adresy
Cizinců a sám 8e unich poptával, nemají-li
nějakých důvodných stížností na to, jak byli
v Praze obslouženi. Zajisté že by již možnost
dotazů těch velice platně k umálení nynější
nedobré pověsti Prahy v cizině přispěla.

koho se dříve se svým štěkotem vrhnouti. Běhalo
kolem statku tolik podezřelých postav! Mezi ji
némi klapal hlučně dřeváky zrovna před jeho ne
zdvořilou tlamičkou Francek Vobořilův. Vořech
za ním vyskočil a zavěsil se mu úsilně na šos;
ale Francek utíkal i s těžkým přívěskem dychtivě
dál. Jen se dvakrát při uůležitém chvatu za sebe
ohnal, až Voříška smetl i s kusem šosu od těla.
Pejsek zavyl a pustiv nevděčnou kořist, spěchal
zaova zuřivými výbuchy hájit majetek svého pána.
Divý ruch vzbudili starého třaslavého Klimbu.
Polskený stařec vyhlédl oknema spráskl rukama:
»+Prorány Božíl« V pomatenosti honem rozžehl
kus svíčky ve staré lucerně, obrněné proti větru
jen třemi tabulkami a vyběhl ven se světlem —
aby líp na všecko viděl. U Vodáků děti vřeštěly a
snežily se vynášet; hned postrčily stůl, hned objí
maly spižírnu, hned zas tlačily do postele, až se
malý Pepík na zem skulil. Aie nevynesly ven ani
vařečku. Stará babička se však utekla k pros
tředku neklamnému. Příkulila do síně velikou
díž, kopisť vzala do ruky, poklekla za díž a šeptala
jakési účinné zaříkávání, které se uchovalo již jen
v několika starých blavách obce Višňovické. Tak
se prý požár nejlíp odvrátí; ani šindel se na střeše
nepoškodí. Ale v prostřed zděšení zakomandoval
starý Vodák zhurta: »sRaději pojďte čerstva ven
pomáhat při polévání střecbyl« Všecko letělo zas
ven, jen babička za díží stále hlasitěji už po
čtvrté říkání opakovala. Tři konve obsluhované
osmi rameny putovaly v rychlém tempu po
řebříku na střechu a zas dolů, po žlábku stókalo
aolů plno špinavé tekutiny.

Po obou stranách hořícího stavení byly
studny; jedna blíž, druhá kousek dál, Bližší studnu
obsadil sbor Višňovických hasičů; předběžná práce
vykonána v malé chvilce a již se ozývalo dušené
v stejném tempu: »Duc, duc — duc, duc.« Ozýval
se sykot, trámy klesaly a oheň poněkud omdléval.
Venku křičel Divec z plných plic: »Lidičky, hoďte

Obrana.
Zmatek mad zmatek panuje v táboře

evavgelickém pošetrném poukázání Dra Řer
níčka oa povolení české konfesse. Není divu;
evavgeličtí vůdcové stavěli hezky drze na odiv —
svoji nevědomost. Sami si vystavili vysvědčení,
že nevěděli nic o tom dvorním výnosu, který
jest pro české evangelíky tolik důležitý. Jak
teď vybřednonti z blamáže, když se již i pro
stým evangelíkům počínají otvírat oči? Pražský
centrální list evangelictva a židovstva nyní mou
dře mlčí, ač si vedl dříve taky hezky výbojně;
chytrák ví líp nežjeho filiálky, že by zdedalší po
lemika byla nříliš pošetilou. Alejiní myslí zase
Jinak; domnívají se, že se aspoň některými
frázemi pobouřené stádce upokojí. Zatím však
dopadá ta „obrana“ až příliš bamoristicky.
Jest-li pravdou, že ten dekret přece na světě
jest, zašantročili prý jej —katolíci a jejich „spře
ženci“ a nikoli augsburští a helvetští pastoři.
Katoličtí kněží prý asi překáželi evangelíkům,
aby nemohli zříditi sbory na základě české
konfesse. Tak, tak. Evangelíci by si hned dali
vzíti svá práva od — katolíků, bez reptání.
Ta práva, kterých si po delším boji vydobyli,
zlhostejněla by jim — pro odpor katolíků. Že
katolíci měli odpor proti české konfessi, proto
se zapomnělo v evangelictvu zcela na dvorní
dekret i na obsah konfesse. A přece známo
z dějin, že by takové pronásledky měly účinek
zrovna opačný. Tradice o české konfessi by
se dědila s otce na syna s tím větším zájmem;
a co 50 zatím stalo? Ti, kteří tak dlouhou
řadu let konfessi uchovávali, odhbodili ji —
krátce na to, když jim byla povolena. Takový
překvapující převrat mohli v ovaogelictvu
způsobiti pouze ti, kteří se těšili u nich větší
oblibě než katoličtí kněží. A těmi byli augsbarští
a helvetští pastoři přivandrovalí do Čech
z Uber a Německa. Násilí se strany katolické
by nebylo způsobilo nikdy takovou nechápavoa
zapomnětlivost, jaká ae u těch pánů nyní jeví;
vždyť devadesát procent jejich náboženské
práce jest provádění justamenta proti všemu
katolickému. Ten justament je ještě drží po
hromadě, jak sám jeden jejich farář dosvědčil.
Proč tedy přisvých útocích na církev neuvádějí
násilnosti katolické proti českým konfessioni
stům? To by přece táhlo! Budou-li ještě ná
sledovati v evengelicko-klerikálních časopisech
v této příčině „obrany“ další, prozíravější
ovečky falešnou hra svých listů prohlédnou
ještě líp, třeba že by ani neznaly našich po
známek k tomu.

Židovská kritika ovšem dopadá pro
katolictvo vždycky nepříznivě. „Času“ se na
př. líbí z některého historického díla vždy jen
to místo, které svědčív ueprospěchkatolictva;
o ostatním se hezky „vědecky a nestranně“ po
mlčí. V tom provádí Čas určitý systém. Ale
hotovou neomaleností jest, že tento židovský
list k své taktice zneužívá i historika dra. Ka
louska. Když vydal tento historik obranu sv.
Václava, využitkoval Čas několik slov na po
tupu církve; o jádru spisu nenapsal nic. Nyní

patří ho oběsitle A Divcova statečně přizvukovala:
*Lidi, lidi, politujte mne ; kam se teď jen obrátím;
tři sta hotových peněz nám tam hoří, jsme hotovi
žebráci.« Ale zevlouni, kteří Divce dobře znali,
jen se potměšile šklebili. Šeptali si, proč to hoři
právě přede žněmi a proč si Divec do toho požáru
neskočísám a zve zbytečněku pomocijiné; smáli
se, že si Divec sám pro sebe šibenici objednává.

Troubení, pokřiky, zvonční, nadávky, šiékot
a klapání dřeváků v obci bylo stále horlivější. Na
zdi Pánkově ponodlné se usadilo asi tucet vý
rostků, přihlížejících s obzvláštním zájmem na
na vzácné divadlo; tady se jim nestane nic. Boty
visely nečinne dolů jako vyložené na prodej. Při
záři měsíční šustlo se na náves asi pět bicyk
listů ze sousedního města v čestném průvodu
osmi hafálků, tak že při svém horlivém šlapání
ani nemusili výstražným zvoněním cestu si raziti;
každý hned uhýbal. Jeden bicyklista přijel přece
z potřeby; byl zpravodajem Kurýra a počal honem
črtati v notese nákres, který již zvláštní illustrátor
Kurýra poněkud opraví. Vždyť takovéhle věci
dle názoru novinářů se dějí, ano musí se dít
hlavně proto, aby vzácné a prospěšné novinářské
umění nezhynulo na úbyté, Že k vůli tomu mnoho
očí pláče, to už nic neznamená; to taky musí
být, aby lokálka byla pestřejší, aby se četla s vět
ším zájmem; vždyť mnozí »útrpní« čtenářizhynuli
by nudou, kdyby si nemobii časem nad neštěstím
bližního hlasitě povzdychat.

Nejlepší prospěch z požáru mél zatím sekáč
Křivák, který zažil před chvilkou ve své chaté
málo poetické nokturno, Za ostré disputace vho
dile mu žena něco těžkého do obličeje. Ani sám
už nevěděl, byl-li to právě rendlik. Cítil na tváři
tři palčivé rány, z kterých mu posud kapala krev.
Jak uslyšel o ohni, zapomněl na odvetu a běžel
k Divišově chalupě bez čepice. Vběhl na dvorek
počel pomáhati; snad se potom přece zadarmo
nepije, ačkoli měl už právě dost. Asi za pět minut
vyběhl celý rozjařený a zečudlý jako mouřenín ze



dr. Kalousek vydal zajímavou práci: „Záští
ve východních Čechách.“ Zde poukázal na
historický omyl, kterého se Balbín dopastil při
zprávě o přepadení kláštera Opatovického.
To ovšem masí „Čas“ hodně rozkřiknout a
svými poznámkami opepřit; hned si tvoří úsu
dek; prý Balbín není o oic lepší než Hájek,
ale tradice (!) o něm zeslepuje pořád veřejné
mínění. Balbín prý nezasluhoje víry, atd. Na
to odpovídáme tolik: v témž časopise, kam
dr. Kalousek svoji práci uložil, bylo nedávno
důkladně a krásně pojednáno o záslužné "práci
Balbínově. Jest hotovou nepootivostí tohoto
vlasteneckého katolíka paušálně odsuzovat.
Sám dr. Kalousek nijak svou poznámkou ne
chtěl Balbína snižovati; vždyť v témž spise
ukazuje na jiné straně, že Balbín nestranněji
a bystřeji soadí o Janu Městeckém než Pelzel.
Ačkoli mluví Balbín o katolíku, přeco bez
rozpaků odkrývá jeho nepěkný charakter. —
O tom Čas ani muk, poněvadž se rou hodí do
krámu jeu svědectví proti Balbínovi, Čas ještě
končí poznámkou, jakoby Balbío tedy neměl
„mravního základu“, atd. Zatím všuk si tento
židovsko evangelický list nevzpomíná, co se
patropilí hříchů a to hříchů úmyslných proti
české historii právě čeští evangelíci. Tak dlou
ho ohlupovali český lid nejpošetilejším pam
fletem ižipogiovským a — posud své balamu
cení neodvolali! Ani sám Čas nepoukázal v záj
mu pravdy na to, že by mělo konečně přestati
šíření pamfletu toho. Balbin pochybil ve věci
celkem podružné ze špatné intortmace, ale Vy,
pánové, lžete zcea úmyslně.

Politický přehled,
Konečně ze svého zátiší vystounila strana

mladočeská na schůzí v Praze dne 4 září, kde
schválena resoluce, v které se praví, že klub
mladočeský považuje za svon povinnost, pracovati
ku svržení nynější vlády a vládní soustavy. Ustava
musí býti změněna ve smyslu decentralisace zá
konodárné správy a rovnoprávnost provedeni.
Poslanci maji působiti k tomu, aby vojáci třetího
ročníku nebyli přes obvyklou dobu zadržování
v činné službě. Konečně se klade důraz nato,
aby všecky české strany postupovaly jednotně.
Mladočeši mají ustanoviti taktiku pro nejbližší
dobu a podniknouti kroky, aby se na zík'adě
ujednaném spojily všecky české síly. Dr. Herold
mimo to vystoupil s požadavky, jež se týkají
provedení rovnoprávnosti ve vojště a organisace
zemské obrany dle království a zemí, Zase mnoho
slov, jenže ke skutkům asi sotva dojde.

Císař. patentem svolány jsou zemské sněmy
na tento měsíc. Jedna Část sněmů zahájena již
10. t. m. Sněm království Českého sejde se dne
20., moravský dne 21. a slezský 14 září. Snémy
dalmatský, tersiský, gorický a přímořský svolány
nejsou.

Ministr války nařídil v příčině letošního na
stoupení presenční s užby u vojska, že mají býti
povolán: do zbraní v první řadě jednoroční do
brovolníci a jiní branci, kteří by se dobrovolné
-=-=-=-=-=-=—=——————————————————————————————

na dvorku bylo nebezpečno. Tetky kolem
stojící hlasitě chválily | „horlivost« —strejcovu:
»Chudák. chudák, ten se nadřel; podívejte se
lidičky, vždyt mu s tváři kape krev, ten tum zkusil!
Musíte se, člověče, pamatovat, abyste nepřišel o
životle Nu —strejc se pamatoval dost i bez
upozornění; blýskl potměšile okem a neprozradil
tetkám ani slovem, že ty rány v obličeji neutržil
ve službich lásky k bližnímu. Taky starosta si
všiml zmordovaného obličeje sekáčova 4 projevil
mu své nejvyšší, ouřední uspokojení, Obritil se
pak ke zdi na zevlující výrostky rázným proslovem:
„Že vás, darebáci, všecky za ty boty stáhnu! Marš
dolů a pomáhejte stříkat! Tady stsrý Křvik se
lopotí, až se potluče, a Vy se jen díváte jako na
komediila

Několik párů bot buchlo na zem a dusalo
k stříkačce, Starosta se spokojeně otočil a myslil
si: »Přece je tenhle Křivák dobrá duše; pravda,
navije se rád, ale má taky trochu citu.« A Kři
vák zas uvažoval: »Teď už se rozhodně napiju.«

Jest to zvláštní, že i na venkově při takovém
neštěstí, jako jest požár, hezká řudka diváků přes
vše<ky domluvy jen lelkuje, jsko by hasiči musili
odřít všecko; největší bědování jini nehne, ještě
k domluvám hasičů odpovídají hrubostmi. Roz
umí se, že při tomhle požáru zevlující lidé jevili
ještě menší ochotu pomáhat. Blízko husiče, který
řídil směr badice vodu chrlící, stál jakýsi neznámý
venkovan s dýmkou v ústech. »Jděte taky trochu
ke střikačcele Ale dostal chladnou odpověď : «O
čebo pak jsou tedy hasiči ?« Apři tom si rebelant
jako na dotvrzenou silně bafl. Tohle už bylo moc;
basič v rozčilení obrátil hadici proti ústům ne
posluchy, mohutný proud zalil tvář necity, až mu
čepice na dva metry odletěla. Hromadný smích
zavzněl kolem nad obratným zeamířením hadice a
vztek postiženého ješté více ostetní rozesmál.

Již také přihrkala zánovní stříkačka z Jar
kovic, ečkoli jí už skoro sni potřebí nebylo. Ale

hlásili. Kromé toho budou povolání branci letos
pro nábradní zálohu odvedení dne 5.října k osmi
nedělnímu cvičení ve zbrani. Jedna část náhradní
zálohy může býti také z jara 1934 výminečně
povolána Kromé toho se obmezuje udílení trvalé
dovolené. Mužstvu třetího ročníku, které přes 1.
říjen ve službé zadrženo bude, bude lento čas
počitán za jedno, po případě za dvě cvičení ve
zbrani. Obecní zastupitelstva a jiné sbory usná
šejí se na vyzvání k ministerstvu vášky, aby naří
zení o prodloužení služby vojenské třetího ročníku
bylo zrušeno.

V uherské krisi dosud nedošlo a sotva brzy
dojde k rozhodnutí. Dle dosavadních zkušeností
nebude nikdo dříve pověřen utvořením nového
kabinetu, dokud nebude zjednáno naprosté jasno
o možností oraktickéko provedení určitého jedna
cího plánu. Slovo připadne nyní liberální většine,
jež má prý na vyšší přání ve zvláštní konferenci
ujednatí program ve sporných otázkách armádních.
Císař ve středu opět « Pešti odejel.

Sotva odejel z Vídně král anglický a připo
věděna návštěva carova, ohlášeno, že dne 18. září
přijede do Vídně na návštěvu mocnáře našeho
císař něm. Vilém II. Z toho mnozí soudí o sna
hách stran uklidnění nynějších nejistých poměrů
politických.

Minulý týden sešla se ve Vídni meziparla
mentní konference, týkající se mezinárodních
smírčích soudů

V Srbsku objeveno nové spiknutí. V noci
na 3. I. m. zatčeno v Niši 28 důstojníků. V na
lezených provoláních se žádá, by celý důstojnický
sbor srbský hlasoval, nemají-li býti důstojníci,
kteří se súčastnili spiknutí a zavraždění krále
Alexandra, ze srbské armády vyloučení. Důstoj
niků, kteří souhlasí s projevem svých nišských
soudruhů, jest prý na 700. Kdyby král Petr od
mítl potrestati kralovrahy, usnesli prý se, že hro
madné vystoupí ze srbské armády. Nevinní dle
všeho budou přísné potrestáni, a vrahům dále se
dobře povede.

JIL sjezd českoslovanských katoliků v Brně.

Drahý den sjezdu v poodělí 31. srpna
počat slavnou pontifikální mší sv., již sloužil
J. M ojdp. biskup královéhradecký Dr. Jos.
Doubrava. Na to dopoledne pracovalo 8e pilně
v odbora pro katolický život, v odboru škol
ském, ženském, sociálním a v odboru pro vědu,
literaturu a umění. O 5. lod. odpol. zahájil
předseda hr. Serényi druhou slavnostní schůzi.
Případoou řečí pozdravili sjezd vsdp. prelát.
dr. J. Sedlák jménem J. Em. kardinála L.
Skrbenského, arcibiskupa pražského, vsdp.
prelát M. Mayer jménem J. M. njdp. arci
biskupa olomouckého Theodora a vsdp. dr.
Al. Jirák, probošt z Jiodř. Hradce. jménem
njdp. biskupa budějovického dr. M. Říhy.

Následovala slavnostní řeč dp. Fr. Va
louška, faráře v Němčicích, o křesťanském
životě v našich rodinách českoslovanských.
Dobrý rodinný život jest natnou podmínkou i
šťastné hudoucnosti národa. Láska pak k ro
diuě jest pramenem lásky k vlasti a národu.

Jarkovští si chtěli přece jen odměnu zasloužiti.
Postavili svůj stroj u druhé studny, a za chvilku
svčela ohořela břevna po4 novou vydatnou sprchou.
Ale Jarkovický řídič hadice byl nějsk příliš hor
levý; aspoň chvilkami silný proud tak vysoko
řídil, a% stříkala voda přes chalupu do zástupu
domácích obranců, Tém se to ovšem nelíbilo, u
když tři hasiči Višňovecti byli pokropeni tak dů
kladné, jako by je hodil do rybníka, rozlobili se
notné, vyjekli několik řádných proovědí a spěchali
na druhoustranu pořádně «domluvite Jarkovickým
nemotorům. Ale byli přivítání šeredně. Vždyť prý
ten nešika Višňovický jim také stříká každou chvíli
za krk. Ačkoli voda obyčejné ochlazuje, působila
nyní vášeň jako nejprudší alkohol, Již se tvrdé
dlaně zvedaly k důraznějšímu vyjádření, když
starosta všecky jakž takž upokojil. Hasiči s obojí
strany byli celkem dobrácij nač by se tedy bili
i po zakročení takové autority? —

Za chvilku bylo po práci. Měsíček viděl
místo plamenů jen hustý dým, který stále líněji
se ploužil z ohořelých trámů. Z celé chalupy
zbyl jen očazený komín.

Divcovi se přece jen chytrý plán nezdařil;
když mu měla banka vyplatiti kýženou sumičku
— pohbořel znovu. Blázní a děti mluví pravdu.
Kdo za to, že malý, hloupý Pepik Divců vyžvanil,
jak tatínek před požárem některé cenné věci odnesl
k strýčkovi, s že se přišlo ještě na jiné pode
zřelé okolnosti. Co následovalo, nemíníme vyklá.
dati, poněvadž to už nepatří k líčení požáru. Ale
Křivák říká: s»Podruhé si to moc dobře roz
myslím, než začnu nějakému lumpovi hasit; ješté
by člověk pro taškáře o život přišel.« A babička
Vodáková tvrdí přes všechny protesty hospodá
řovy: + není nad zaříkávání za díží; to je
proti ohni nejjistější. U nás to nespálilo ani jeden

c okoaš

Kde není rodiny, není ani lásky k rodině,
ani lásky k matce, a kde není lásky k matce
a k rodině, není ani lásky k národa a k řeči
mateřské. Mravnost jest andělem strážným
šťastného manželství a duší každé rodiny. Bez
mravnosti není rodiny, bez náboženství není
mravnosti. Ze zbožných rodin naších vyšli našl
největší velikáni u bojovníci národní a téměř
celá inteligence česká. Tichý, zbožný život ro
dinoý chaluupek našich vychoval nám nejkrás
nější charaktery. Z tohoto v pravdě křest.
života rodinného vyšel téměř celý český národ
náš, a v tomto křesť. životě rodinném lidu
našeho jest pevná záruka bezpečné budoucnosti
jeho. A to vše způsobily a působí v těchto
chalvupkách žijící rodiny a jejich královny —
oaše zbožné matky české. Jen ty zachovaly i
zachovají národ náš. Druhý slavnostní řečník
redaktor V. Myslivec promluvil o sociálních
úkolech křesťanské lásky. Již pohané aznávali,
že křesťané všimali si otázky sociální. Řečník
dokázal, že církev od prvních počátků pečo
vala nejen o chudé a že plnila svůj sociální
úkol, alo že se při tom také dovedla přispů
sobiti době a jeji potřebám. Společnost lidská
upadla mezi lotry. Proto jako onen Samaritán
máme se starati, aby rány společnosti lidské
byly zahojeny a to úkol náš, kteří jsme na
psali na svůjštít: „láska křesťanská.“ Ke slovu
máme přidati i skutek a přičinit se, by Se
hinotné poměry lida zlepšily; pak tím spíše
ve stínu kříže njmou se mravní zásady. Třetí
slavnostní řečník Dr. C. Stojan pojednal o idei
Cyrillo-Metbodějské. Idea tato ve znamení
pravdy, krásy a dobra jest nám snahou, zacho
vati víru v neporušenosti a ryzosti u nás sa
mých a kde tato víra zatermněna, o dřívější
její lesk se postarati. Vrcholem ideje Cyrillo
Methodějské jest anie, sjednocení Slovanů u víře.
Spojme se všickni za touto velikou ideou a
staňíne se členy apoštolátu sv. Cyrilla a Me
thoděje, který členňm svým zvlášť ukazuje
cestu k tomu.

Dopoledne třetího dne v úterý věnováno
schůzím odborovým. V odboru pro katol. život
pojednal p. Ferd. Menčík o poměrech českých
katolíků ve Vídni. Dp. Nekula, misionář
z Ameriky, promluvil o katol. hnutí českoslo
vanském v Americe. Český katolík nemá tam
většího nepřítele nad českého athetstu. Věřící
Čech mosí za své katolictví platit až 5 násobnou
daň t. j. příspěvky na své školy a bohoslužbu.
Dr. J. Kupka mluvil o terciářích v českém
národě. V odboru sociálním jednáno nejvíce
o rolnictvu.

Poslední slavnostní schůza zahájena byla
o '|,3. hod. odpol. Jako první slavnostní řečník
promluvil tu nadšené dr. Rob. Neuschl z Brna:
„Klesají-li státy a národové katoličtí.“ Libera
lismus předbazoje, že církev katol. národy i
hospodářsky ochuzuje. Dle míry bohatství a
blahobyta nesmí se souditi o hodnotě nábo
ženství. To by měl Rotschild, židé vůbec nej
lepší morálku O hodnotě té rozhoduje: ovoce
svatosti, lásky k Bohu a bližnímu, skutky
milosrdenství, a na tomto poli nebojí 8e katol.
církev žádné koukurence. Že při tom křesťanství
katol. ani hmotného blaha národů nezapomínalo
a snahám k tomu cíli směřujícím v cesta se
nestuvělo, nýbrž je podporovalo, o tom nesčetné
doklady podávají dějiny. S'itůimn i národům
uejlépe so duřile, dokud se katolické víry
svědomitě drželi. Mnohdy špatná finauční poli
tika, vláda nemravná, vláda zednářů a libera
lismus vůbec jsou příčinou úpadku zemí.

Posledním slavnostním řečníkem byl prof.
dr. Jan Sedlák, který pojednal o církvi a mo
derul společnosti. Svétem se ozývá hlas, že
mezi církví a moderní společností jest ne
smírný spor. Církev katol. prý se snaží omeziti
neb zcela zameziti volný vzlet ducha lidského
ve vědě, prý je nepřítelkyní sociálního pokroku,
sociálního rozvoje, Sociální svobody vůbec,
Společenský zdar a pokrok není vůbec možný
bez autority, společenská svoboda natně žádá
autority, má-li býti obecná, pro všecky. Katol.
církev, blásujíc autorita od Boha a Bohu
zodpovědnou, klade společenské svobodě a po
kroku pevný základ, znemožňaojícjednak tyranii,
jednak revolační řádění, hlásajíc přísnou spra
vedlnost a doplňajíc ji obětavoa láskou k bliž
níma zabezpečuje upřímnou, nezištnou soahu
u dobro společnosti, která provádějíc vznešené
zásady Kristovy a společnosti sama nejvíce
přispívá k jejímu pokroku a pravému blahu.
Církev katol. osvědčila a osvědčí se tím, čím
jí dokazuje celá její minulost ulavná, církví
z lidu a pro lid, která v každé době, v každém
zřízení státním a za všech poměrů dovede
působiti na prospěch lidstva.

Zdařilý sjezd ukončen případnými pro
mlavami hodnostářů a biskupským požehnáním
sjezdu od J. E. nejdp. biskupa Bunera. Večer
pak uspořádána přátelskábeseda při společné
večeři ve velké dvoraně Besedního domu, při
čemž proneseno bylo několik významných
přípitků. Dá Bůh,že símě vložené tu ua sjezdě do
srdcí mnobých, rozpučí po vlastech našich
v úroda mezi námi hojnou.



Z činnosti katol. spolků.
Z Kutné Hory. Křestanštísociálovésdejší

pořádají v neděli dne 18. září 1903 ve 3 hod. odpol.
v hostinci p. V. Březskýho „n Mincmistra“ v Andělské
ulici mimořálnou valnou bromadu s programem ná
sledojícím: 1. Zřízení „Katolické jednoty“ ns programu
křest. sociál. z Přednáška p. Jos. Hovádka, redaktora
s Prahy, o dnešních poměrech bospodářských. 3. Porada
o pořádání veřejné schůze v Hoře Katné za spolapů
sobení křesť sociálů z Prahy, z Červ. Peček-Nebovid,
z Čáslavé, z Katné Hory atd. Pručež uctivě zveme
jmenované i biižší crganisace i jednotlivce smýšlení
řesť. sociál., aby se dle možnosti naší přednášky a

porady súčastnili.
Z Libětátm. Dne 13. září v 6 hodin odpol.

v místnostech Katolická Jednoty bude přednášeti dp.
Jaroslav Dloubý, kaplan ze Semil, o predmětu: „Kdo
je nepřítelem dělnictva ?“

Zprávy místní a z kraje,
Návštěva ndp. biskupa dra. Josefa

Doabravy v Pardubicích. Vočtvrtekdne 3.
září o 10. bod. dopolední zavítal z letního svého
ídla Chrastí do Pardubic na návštěva Východočeské
výstavy J. M. ndp. biskup dr. J. Doubrava a po
krátkém oddecha na děkanství zdejším odebral se
v průvodu svého ceremonáře dp. P. Doskočila, vikáře
okrsku pardubského vdp. P. Čermákaz Ostřetína,
místního a vikariatního duchovenstva na výstaviště,
kde byl v represeniačním pavilonu města Pardubic
uvítán p. drom. Ant. Formánkem, který projevil po
těšení města a zvláště jeho katolického občanstva
z návštěvy páně biskupovy a přál si, aby od této
první vzácné návštěvy jeho zahostil se mezi občan
stvem duch vzájemné úcty a lásky a tím aby spělo
se k dalšímu vývoji. Pan biskap na to odvětil, že
přišel v pastýřský úřad svůj sapřímnou touhoa, aby
v úzké spojení vešel s celou svou diecésí, a vděčností
Že naplněn je sa to, če nalezá srdce otevřená; děkuje
£a uvítání a praví, že zachovávání vzájemné úcty a
lásky bylo vždy programem jeho života kněžského a
bude i beslem jeho živote biskapského a přeje městu
a na Bobu chce prositi, aby vzájemná láska vedla
občany, neboť jen jí můžeme prospět sobě a dužít se
tak vyplnění úkolů národních a vlasteneckých. Na to

uvítal V; biskapa jmenem výstavního výbora předsedap. dr. Josef Štolba, jemuá p. biskup odpověděl, že
zajímal se o umění a průmysl umělecký, jakož í o
národohoapodářetví a obíral se rád otázkami těchto
odborů v dobách oddechu a proto rád zavítal na vý
stavu, aby uviděl výsledek práce, kterou, jak p.
předseda dr. Štolba pravil, provedla sjednocenost
všech občanů. Jmenem c. k. okresního hejtmana uví
tal J. B M. c. k okres. komisař p. dr. Paur, načež

problížel si p. biskup pavilon městský, kde zapealsvé jméno du pamětní kniby. Po té odebral se do

průmyslového pavilonu, kde s velikým zájmem prolížel výstavní předměty a zvláště delší dobu věnoval
svou pozornost vystaveným tu výšivkám skutečským
a krajkám žambereckým a vamberským a k přítomným
dámám we pronesl, že bade domácí tento průmysl
rád při každé příležitosti podporovati. Po té problédl
si Jeho Milost pan biskup veškeré ostatní pavilony
výstavní. Po poledni navštívil výstavu školskou, kde
byl avítán předsedou škol. odboru inapektorem p. Al.
Krčmářem, výstava uměleckou a výstava ve škole
reálné, všude pochvalně o exposicích se zmiňuje. Po
prohlídce výstavy navštívil ještě zdejší kostely, načež
odjel do Chrasti.

Odvedencům (rekratům). C. k. okres.
bejtmanství v Hradci Králové vyhlašuje: Odvedenci
(rekrati) nar. r. 1882, kteří povinní jsou v měsíci
říjnu b. r. presenční slažbu nastoapiti, mohou ae dle
výnosu c. k. místodržitelství v Praze ze dne 3. září
1903 č. 189.602 ku nastoupení čínné slažby vojenské
v době od 1. do 6. října t. r. u příslušného doplňo
vacího velitelství aneb u doplňovacího velitelství
okresního svého pobyta přihlásiti. — Ohlašování od
vedených, kteří činnou služba nenastoapí (ř. s. č. 137
z 1. Červ. 1902), letošního roku odpadá. K tomu se
připomíná, že odvedenci, příslašní do zdejšího polit.
okresu, dle sečtení kontingentu dělí se: od čísla losa
1 až do čísla losu 70x I. třídy na rekraty stálého
vojska — od čísla losu 703 až do čísla losu 872 I
třídy na rekruty zemské obrany — od čísla losu A878
připadají všichni vdvedenci do nábradní záloby, jich
pak te tato vyhláška netýká. —| Rekrati zem-ké
obrany dle čísla losu 703 až 873 mají se dne 5. října
b. r. u c. k. okres. doplňovacího velitelství č. 11.
v Jičíně k nastoupení činné alužby přihlásiti.

Ze Všeodbor. sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výbora 5. zaří v Hradci Král. Přítumní:
Urban, Jenčovský, Karásek, Andrlík, Lábus. Podpory
nemoc. uděleny: A. Kábrtovi v Úpici (14 doí rheu
matiem) 6 K, A. Pecivalovi v H Jelení (7 dní vřed
bérce) 6 K, L Jakešoví v Č. Třebové (7 duf zánět
kostí) 8 K, T. Mirvaldovi v Sašici (7 daí katar plic)
8 K, V. Pirklovi v Ústí n. O. (7 dní)4:60 K; podpora
v nezam. A. Červinkovi v Rychnově 4 K. Phjati dva
noví členové v Rychnově n. K.

Z pošty. C. k. ministerstvo obchodu povolilo
výnosem £o due 26. srpna 10903,č 81780 savedení
lokálního poštovního a telegrafaího tarfa mezi poštov
ními úřady 1 a 2 v Hradci Králové. Dle tohoto tarifa
budou +e od 13b.sáří 1903 ve vzájemném dopravním
styku jmenovaných drou úřadů vybírati tyto poplatky:
1., Za dopi=y, frankojí li se, aš do 20 gr. 6 h a od
30—250 gr 18 b, sa dopisy nefrankované psu 12,
pokud se týče 18h. — Z soudní listovní zásilky,
ješ podléhají portu, musí v místním obrodu příjemce
platiti 6 h za každou sésiiku bes rozdíl, jaka je její
séha. — Za ostatní úřední dopisy na adrostiy od

porta neosvobozené ve věcech portu podrobených vybírá
ve v místním obroda porto dle tarifu bes příplatku.
2.) Za telegramy 2 b za každé aloro, nejméně však
40 b. Všechny ostatní poplatky zůstávají nezměnény.

Hudební ústav Mat. Nepeřeného
v Hradci Králové. Zápis nově přistapujících
žáků děje se každodenně od 1. září, všdy od 8—13
a od $—6 hodin v mfstnosti ústava v Dloubé nlici
č. 300, proti městskému divadla. Vyučovací předměty:
naaka o harmonii, zpěv, klavír, bousle s víolončello.
Kn konci školního roku velká veřejná zkouška. Řidi
telem jest p. Mat. Nepeřený, varbaník při dómu.

Na c. k. Symnasin v Hradci Král.jest zápis do I. třídy dne 16. a 17. září od 8 do 9

hodin, pak jsou hned přijímacízkoušky; zápis novýchžáků do ostatních tříd jest dne 16. a 17. záříod 9
do 11 hodin. K zápisu jest třeba křestního listu a
vysvědčení,

Na e. k. vyšší realce v Hradel Král.
koná se zápis žáků do I třídy dno 10. a 17. sáří t.
r. od 8—10 hod. dopol.; hned po zápise budou
zkoušky přijímací. O přijetí žáka bude hned v týž den

zápise rozhodnato. zápisu potřebí přiněsti si
řestní (nebo rodný) list a frekrentační vysvědčení

ze školy obecné, Do ostatních tříd bude zápis nových
žáků z jiných škol středních dne 17. září od 9—14
hod. dopol.; sápie žáků, kteří jiš loni do ústavu
zdejšího chodili, bude téhož dne o % hod. odpol. —
Přihlášky žáků ze škol měšťanských dějí se dne 15.
a 16. září od 8—10 hod. dopol.; bned po přihlášce
budou žáci zkoušení. Zkoušky opravné badou se
konati dne 17. září od 8. hod. ranní. Podrobnější
zprávy obsabuje návěští v budové reaiky na černém
prkně vyvěšené.

Zápis žactva ma obecných a mě
šťanských školách v Hradci Králové
konati se bade 15., 16. a 17. září od 4—11 hod.
dop. a od 2—4 odpol. — | Vysvědčení očkovací jest
žádoncí. Žactvo mimo Hradec Králové se narodivší
musí se vykázati listem křestním.

Cirkas Henry. Známý oirkasový podnik
přibude do Hradce Král, v úterý dne 16. září ráno
zvláštním vlakem, sestávajícím z 26 vagonů. Obrovský
stan postaven bude během 6 hodin na Žižkově náměstí,
kde ještě téhož večera uspořádáno bade první před
stavení. Společnost sestává ze 120 osob (30 dam sboru
baletního); konf jest tu 90. V cirku jest zařízeno
elektrické osvětlení a vlastní kapela. Do stann se vejde
3000 osob a braje se sa každého počasí. Podiv budí
obrovský slon „Blondin“. Předprodej lístků obstará
se v hlavní trafice na Velkém náměstí. Cirkus zůstane
zde 4 dny.

Ohně. „Šupny“, erární kůlny na Žižkověná
městí v Hradci Králové, už dlouho strašily avon ne
vzhledností; ale dne 10, t. m. kolem 8. hod večerní
vyděsily celý Hradec i širé okolí. Střední část kůlen
ocitla se pojednou v plamenech, téměř v okamžiku
zaplál po celé délce oheň. Z hrozné záře zdálo ce
v okolí, jakoby hořel celý Hradec. Přispěchavší sbory
hasičské místní i okolní omezily práci avou hlavně
na ulévrání obně, Po obou stranách stojící křídla kůlen
uchráněna, jinak okolí přílišné nebezpečenství nehro
zilo. Štěstí totiž, že vél vítr od Hradce, jinak mobla
se velká část Hradce ocitnouti v plamenech. Oheň
zořil ještě dlouho do noci. Nájemkyni těchto erárních
kůlen pí. Riemrové ohněm zničeno něco zásob sena a
slámy; ostatně jest pojištěna. V přileblých zahrádkách
poškozeno stromoví. — O půlnoci ze dne 6. na 7. t.
m. vznikl z neznámých příčin požár v Albrechticích
v Sedláčkově stavení. Snaze místního sboru hasičského
podařilo se požár omeziti, tak že okolní budovy zů
staly ušetřeny. K místu požáru dostavil se rychle i
sbor z Týniště n. Orl. Dravý živel, vyžádav si za obět
celý dřevěný domek, o půldruhé k rána úplně pohasl.
(Z Nového Hradce Králové.) V neděli dne 6. září o
8. hodině večerní vznikl z nevnámé příčiny obeň ve
dřevěném domku p. Joa. Krpaty a strávil hodo zá
kladů. Pohořelý jest pojištěn.

Dar. Stávkajívím členůmVšeodborovéhosdrašení

sspolu katol. jednoty v Hradci Kr. věnovali P v.Jurkovič 6:50 K a dp. J. Sahala 8 K. Zaplat Bůh!
Pro škola a dům má na skladě hojnost

předmětů knihkupectví p. B. E. Tolmana + Hradci
Králové. — Knihkopectví p. Fakače dříve Pospišilovo
přejal snaživý obchodník p. Bohdan Melichar.

Z Nového Hradce Králové. Peticeza
úpravu platu dachovenstva dodali k rukám p. Václava
Formánka, říše. poslance v Hradci Králové, p. t. pp.
starostové z farního obrodu Novobradeckého: Z No
vého Hradce Králové, Vysoké n. L, Rondničky a
Kluku k dalšímu řízení na říšském sněmu.

Z Týulště m. Orl. Zlařilá schůze konána
tu dne 6. t. m., kde v Jednotě katol. vp. JiM Sahula
z Hradce Král, přednášel o poměra Říma k českému
národu. S živým zájmem nasloncháno, jaké prospěchy
Čechům plynuly z přáteletví k apoštolské atolici.
Řečník končil přáním,aby celý národ navázal na tu
doba, která byla pro nás požehnáním největším. Pak
sehrána vždy avěší, satyrické jednosktovka „Salon
psaní starostové“ a některé solové výstupy s náležitým

porozuměním. Dík sluší vsdáti slečnám Merzovým,teré obětavě při pěknémvečírku vyškolenou brou
Da piano apolapůsobily.

Z Kostelce nad Orlicí. (Pošár.—Hoch
se utopil.) Dne 2. t. m. vypaul v blíské osadě Šachové

žár, jenš zničil obytná utavení ae stodolami a ve
kerou letošní sklizní i domácím zařízením Františka

Slámy a Marie Hloaškové. Obeň vznikl ve slámě před
stodolou Slámových, kteří právě mlátili a ani nevěděli,
že jim sláma a stodoly hoří. Pohořelí utrpěli snačnoa
škodu, jsou však částečněpojištěním kryti. — Násled
kem požáru tohoto zůstala na dvoře stavení manželů
Fraotiška a Anny Kindlových, chalupníků v Šachové,
otevřena vodní nádráka, s níš čerpána byla voda
k hasení potřebná, a tu ku svýšení neštěstí v osadě
batolící se kol nádržky tříletý synáček manželů Kin
dlových Ladielev spadl do uádržky a utopil se. ne
opstrnými rodiči savedeno bylo trestní vyšetřování.

Na Jubilejní vyšší reálce císaře a
krále Frant. JosefaI. v Kostelci n. ©.
kopati se bude zápis a přijímacískouěky žáků blá
sících se do I. třídy dne 17. září od 8—10 hod.
dopo!. v ředitelně ústavu. Zápis šáků přichásejících
se škol měšťanských aneb z jiných kol středních
konati se bude dne 14. září od 8—10 hod. dopol.
Bližší zprávy Iso si vyšádati u řediteletví ústavu.

Ministr m. sl. dr. A.Rezek v Chrasti

Bývalý ministr dr. Ant. Rezek přijel dne 7. t. m. na.větěra k biskupu králoréhradeckému ndp. dr. Jos.
Doabravovi do jeho letního sídla v Chrasti. Na ná
draží očekával jej odp. biskop se svým sekretářem
dp. P. H. Doskočilem. Po srdečném ovítání odejel
host do zámku, kdež jej u vchoda avítalo úřednictvo
velkostatka. V sále pek představení ma byli pp.
MUDr. Karel Schmoeger a Em. Kuchynka, jako +.
stapcové města, dále vdp. J. Kobr, děkan, B. Kaís
vipkler, ředitel měšť a obec. školy a Fr. Vondráček,
učitel měšť. školy. Ministr dr. BRerok « každým
z přítowných pobovořil a odpoledne účastnil se jiš

hona na noropéva. Návštěva jeho v Chrasti potrváasi 14 dní.

Slatiumné lázně Velichovky u Josefova
v Čechách. Na přání četných p. t. lázeňských hostů

rodlouží se lázeňská saisona letošní o 1—2 týdny.
árovoň započíná ae stavba drou velkých moderně

zařízených vil, aby se citlivému již letos nedoststku
bytů odpomohlo, jelikož vzhledem k výtečným vý
aledkům léčebním návštěva rychle stoupá.

Z Libštáta. Dne 6. září navrátil se do av.
Hmsko-katolické církve a veřejné vyznání učinil ve
filiálním chráma Páně av. Jakuba v Košťálově s0letý
František Nykl,- dělník tovární. — Byl do té doby
ovangelíkem helvetského vyznání.

Zápls žáků do měšťanské školy
chlapecké v Dobrušce konáse od soboty12.
září doúterka 15. září t. r. od 9—13 a od 3—4 h.
Žáci přinesou k zápisu poalední školní zpráva. —Do
I. ročníku příjmou ae žáci, kteří prokáží, že navětě
vovali pátý ročník obecné školy s prospěchem aspoň
dostatečným. Také možno přijati šákydesítileté, kteří
nemohonce se vykázati, še vychodili pátý ročník školy
obecné, podrobí se zkoušce přijímací. — Ko přijetí
do II. a III. ročníku třeba jest přiměřeného věku a
průkazů o dostatečném vzdělání vysvědčením ze školy
měšťanské, nebo zkouškou přijímací. — Jasyku ně
meckému a francouzskému vyučuje se zdarma. —
Nový školní rok počne ve středu dne 16. září sluš
bami Božími.

Z Kroumé u Hlinska. Dne ©. září <a
bráněno bylo dachapřítomností bodrého horala Karla
Kaloasa velikému neštěstí. Jeli tady totiž po silnici
od Hlinska dva cestojící kočárem přes lysý vrch t.
sv. „Dědík“. V místech, kde vrch blíže silnice pádně
v roklina klesá, vběhlo splašené dobytče proti kočáro;
bujný kůň v kočár ten sapřažený eplašil se rovněž a
hnal se úprzem s hory přímo k příkrému sráza, kde
věak Kaloneem, jenž s nasazením vlastního živote
vstříc se mu postavij, by) zadržen. Kočí a jeden ce
stující vyvázl bez úrazu, drahý cestající utrpěl lehké
poranění na ruce, Kalous pak odřen byl ns hlavě.

Školská hlídka.
(6) Sjezd katolického duchovenstva na Žofíně,

řeči tam pronesené a přijeté resoluce mocně zasáhly
ohlasem svým do národního a kultarního živote
v Čechách. Řečníci mluvili nejen zo srdcí těch, kteří
v těžké eprávě duchovní a v práci školské namáhejí
ne ze všech sil zachovati ohrožené posice — nýbrěi
ze ardcí těch, kteří jiš dávno si přáli, aby opraven
byl zlatý most, po němě by lidé dobře s náboženstvím

smýšlející přejíti mohli v tábor těch, jichž prácí3 by
achvalovati nemohli. České kněšstvo svými dějinami,
svou kaltarní úlohou, svým původem, jež odvozoje
ponejvíce se středních vrstev lidových, tak srostlo
s cítem e tužbamí svého národa, že není možno, aby
ve chvílích tak důlešitých, jaké bez odporu nyní na
stávají našemu národu, nevycítilo, že užší semknutí
se a národem, liberálnější (neb lépe řečenokřesťansky
shovívavější) poměr ka přesvědčeníjiných jest nutným
postulátem doby, nemá-lí trpěti nejdražší statek ná
rodní: dědictví víry a jazyka sv. Václava. Machinací
různých stran, ješ ztratily něšný cit lásky k dědictví
otců, otupen byl cit vlastenecký, anížen a učiněm

směšným 7 eh těch, kteří měli ne státi vůdci svéhonároda. a bylo s ohledů výchovynárodní, aby
či, kteří mluví k lidu jako vůdcové duchovní, ma
mfestovali spiůsobemvýsmačnými cit svůj národní,
abyposdoihlí hlasu svého vdvbách, kdy na úkor
národního vsdělání odpíráno jest českému lidu
právo slyšel slovo ©Bolí v jasyku mateřském
v chrámu a ve škole, aby lid uvědomil si, že boj
sa historická práva jeho krásné vlasti jest příkazem
lásky, jíš povinenjest dle zákona přirozeného i bož
ského sobě, otcům a svému národu.

Zajisté, še s dostiučiněním četl každý slova
resolace:

„Problašujeme ae sa eolidární se svým národem
ve všech jeho atátoprávních, národních, kultarních a
hospodářských otáskách, jak nám to velí cit přiro
sený a přibázání Boží. Téchto přirozených a božských
práv národa našeho na chrám, školu a veřejný život
dovoláváme ae zvláště pro tmfsta národně smíšená |“

„Škola budiž národní, všímající si všech vy
moženosti moderní vědy a pří tom řízena duchem 
slov Komenského: Školy buďte chrámem pobošnosti a
Ducha ar.“

Třebasnáti, jen úpornýa téšký boj našeho
národa sa školu národní, jen poněkud smáli
jeho stkvělé stránky, do w-chš české kněšstvo, nad
šená legie budstelů národních, supsala se písmem
nesmasafelným, abychom dovedli ocemiki výmam



této resoluce v dobách nynějších, kdy opět národní
kaěgstvo posdvihuje hlas svůj, reklsmujíc přirozené a
božské právo národa našeho ne chrám a školu
— tam, ke jest mu dosud odpíráno.

Byly to těšké doby, kdy Bach dusil všechen
šivot národní v Čechách. Ve školách vládla němčina
a mysl dětská odcizována byla avému národu. Jediný
český Časopis vychovatelský „Škola“ byl ve vleku
vládním. Ale ta r. 1804zemřel dosavadní jeho redaktor u
k redakci lista povolán byl uvědomělý vlastenec P, Fr.
Řesáů, epirituál osv. Jiřína Hradčanech Novýduch zavál
liutem a počal ploiti obněm národního nadšení kněž
stvo i účiteletvo. Řezáč ukázati chtěl, jaká nespravo
dlnost děje se národu, že odpíráno jest dětem jeho

tirozené právo na vychování v jazyku mateřském.
Prošel školy prafské a uveřejnil statistiku dětí navátě
vujících školy pražské. Ve školách na Starém Městě
bylo žáků 3657 českých, 49 německých; na Malé
Straně 8479 českých, 159 německých; na Novém Městě
5898 českých, 120 německých. Ve všsch školách praž
ských pouze 2 procenta dětí německých a přec vyučo
vací řeč byla pouzo německá. Řezáč v lista svém
došadoval se české národní školy, čím vrbadil hněv
velikého nepřitele českého jamyka zemského školního
rady Jana Mareše, který v „Pražských Novinách“
rozhorleně odpovídal na vývody Řeráčovy terdě, če
bez znalosti němčiny nemoh! by se nikdo ani státi
kaprálem a še tudíž jest to pro české děti velikým
dobrodiním, kdyš v jezyku německém je>a vychová
vány a německé školy navštěvují. Frant Řezáčnezůstal
osamocen v boji sa přirozená práva českého lidu na
národní vychování. Přidrožil se k němu muž nad jiné
vynikající v řadách českých buditelů — kněz K. Vi
nařický. Do „Časopisu Čes. musea“ napsal článek pod
názvem: „Ovyučovacím jazyku v národních školách“,
v němé hájit „přirozené, ode všech civilisovaných
národů uznané právo mateřského jazyka při vyučování
školním“. Právo toto podepřel i důvody čerpanými ze
zásad křesťanských: „Vnucování jiného jasyka do
národních, farních, středních a hlavních škol bylo by
jednáním protisákonným a hříšným, kde by se dělo
s újmou náboženského a roravního vychování | právě
proto, že soudnému křesťana jazyk ničím jiným není,
neš prostředkem ka vzdělání dacha a ušlechtění srdce.
Kdoš by pak naléhali, neb jen dopouštěli, aby pro
jakékoliv domnělé světové ohledy mládež byla cvs
čenave svatém náboženstvícisím a ne svým jasy
hem, udělali by s donucovacího jasyka modlu a
jednali by nekřesťansky.

Rozbodná tato slova nadšených knčěšívlastenců,
neohrožené jejich vystoupení v boji za práva národní
nezůstala bez hlabokého dojmu na dirší vretvy české,
zvláště pak na kněžstvo aučitelstvo. Řezáčův Časopie
učit. „Školu a givot“ probadil nebývalý rach mezi
kočžetvem a učiteletvem. „Národní Listy“ z r. 1861
napsaly: „Kde která síla v duchovenstva aučitelstva
vzbudila se . . . Jako kvítí, kdyš rozobřál se jarním
sluncem na nivách sníh, jevilo se neočekávané množ
ství spisovatelů paedagogických. Sebevědomí a sebe
vážnost jsoa jiš v národé vzbuzeny. Kde jen trochu
národního citu v ačitelstvu, e pravé cesty sráděném,
doutnalo, roznítilo so k novému svatóma plamenu.“

Na sjezdu pronesena byla slova, že třeba na
vazovati tem, kde přestal Marek a Vioařický. Slova
ta pronesená byla v čas. Poslední doby ukázaly, že
svaté statky národní nejsou zajištěny tak, aby České
kněžstvo vzdslo se velikých úkolů, jež Prozřetelnost
mu vykázala v jeho národě. — I co 80 týče poměra
kočžstva ke škole, zaujímá resoluce stanovisko, jiš
vědy „Obnova“ bájí ro své „Hlídce.“ Na stanoviska
tou sejde se zajisté vlastenecké naše kněžetro se
vzdělaným a vlastenecky cítícím učitelstvem. Duch
„liberálního“ starošosáckého odpora proti novým
proudům zmisí. V organisovaných s kolem organi
sovaných tvoří se jiš skupiny, ješ hledí jiš přes
práh organisace do dílny společné a vlastenecké
práce uvědoměléhoučitelstva a kněšstva.

Různé zprávy,

VPRAZE »OBNOVU«
deo dostati o knihkupectví p. Františka | Hovorky
©Žitné ulici a vprodejinovin p. MVlčkana

Příkopech.

Kučží — viastemel. Dne 23.srpna konalo
se v Liblíná, v hejtmanstrí kralovickém, slavnostní
odhalení pamětní desky vynikajícímu své doby spiso
vateli, knési Janu J. Markovi čí Janu z Hvězdy, jenš
patří též mesi naše národní buditele. Narodil ae
v Loblíné dne 4. listopadu 1803 a zemřel 3. listopadu
1853 jako farář kralovický. Oslavenec napssl mnohé
básně a dějepisné povídky. Vášnosti požíval věeo
becné. | Slavnosti účastnilo se mnoho jednotlivců a
spolků « blízka i « dali. — Ve Vlašimi odbalena dne
6. září pamětní deska P. Ant. N. Vlasákovi, jenž se
narodil tamže dne 10. ledna 1813. Věnoval aa stavu
kněšekému působě 8 let jako kaplan a pak r. 1844
—1886 jako farář ne Hrádku u Vlašimě. R. 1848
saložil ve Vlašimi obecní knihovnu, účinkoval v okres.
sestapitelstvu a spisoval památky tamní kraiiny.
Souborné vydal Vlavák své historicko-archeologické
statistické práce r. 1878—1865 v „Bibliotéce místních
dějepisůpro Školui dům“, jiš sámredigovalVuznání
svých prací gvolen byl Vlasák dopisujícím údem
archeologického sboru a sboru Musea českého v Praze.
Zemřel dne 8. prosince 190!, maje věka 89 let, ve
svém rodišti. Nehynoucí budit památka oběma kněžím
vlastencům.

ucho slov, ale mále platných
skatků. Křičímeorále, jak se Maďaři na úkor náš
vsuaAbají, vyčítámo jim každý krojcar. který jsme
nuceni na prospěch jich obětorati, mouku uherskou
4 prasátky uber-kými posílámeaš ne Siberti, ale vkochyni
ae dále s větší ješté horlivostí peče z mouky uher.

a mastí sádlem uherským. Tak dovoz užitkového
dobytka z Uher stoupl sa poslední rok o 16 milionů
koran; prodalo“ se o 53.000 kusů více nešli r. 1901.
Dovos vepřů stoapl o 6 mil. koran, dovoz obilí,
mouky a luštěnin o 1:3 mil. metr. centů. Veškerý do
voz zemědělských produktů z Uher k nám stoupl ze
429 milionů koran s r. 1901 na 468 mil. kor. v r.
1902, tudíž o celých 34 mil. Mnoho slov, ale málo
platných činů jeví se v našem chování. Více dbáme na
vnější nátěr, o uplatnění voitřní podstaty se pra
málo starajíce.

Ce je ditěť Naotásku tato odpovídákterýsi
šprýmař: Budoucí pán lidské společnosti je dítě. Střed,
kolem něhoš se otáčí celý dům, celý stát, ano celá
země. Dítě je nejlepším podporovatelem nejkrásnější
ženské vlastnosti — nezištnosti. Každé dítě je nejno
vější vydání člověčenstva. Dítě je nejvěrnější kopií či
nápodobeniaou svých rodičů. Rozpuknuté poupě na
utromu života je dítě. Dítěje nejepolehlivějším budíčkem
svých rodičů. !.'tě, ač nemluvné, je nejkratějším vlád
cem v domě. Nejmenší bytostí na světě je dítě, ale
vyfadaje nejvíce starostí. Dítě je sprostředkovatelem
mezi srdcem otcovým a matčiným. Je čarovné kouzlo,
které proměňuje sebe chadší dům v útalný domov.
Je živý poklad, jejš za peníze nelze koupiti. Je dro

bvunký tvor, v jehož smíchu slyšíme anděly: Domorodecvšech zemí je dítě, ač nemluví ani jednouřečí. Je
anděl v lidské podobě,Je koranou rodičů v pozdním
stáří. Je tvor, kterýprodlašuje dny a ukracuje nocí.
— Kolik pravdy je ve slovech těchto|

© škodlivosti horkých pokrmů.
O tom, že příliš horké pokrmy s nápoje jsou zdraví
škodlivy, konány zujímavé pokusy s králíky a dr.
Spůth přišel k těmto výsledkům: Vpravil-li do šaladku
voda 58%C teplou, následovalo překrvení a katarh
sliznice šaladeční. Při vodě 60%C teplé počínají se
objevovati otekliny, které použitím studené vody misí;
při 709 C zánět s otokem a při použití vody 76—800 C
teplé povstává úplné zničení řas sliznice žaludeční,
na kteréž i po požití studené vody následuje emrt.
Z pokusů těchto vysvítá, že celkem pokrmy a nápoje
o teplotě 40—50%C jsou nejpřiměřenější; a pevných
pokrmů, které musejí býti rozkousány, temperature
nesmí překročiti 66 C a tekutiny o teplotě 60 až 66%C
mohou býti sneseny, byly-li požity v menším počtu
u byl-li chladný příkusek Ještě více opatrnosti třeba
při nemocných dětech a u kojenců, u kterých nejpři
rozenější teplota jest 580 C.

Obrovský dům. Největší americký činžák
v Novém Yorku jmenuje se „Ansonia“. Vystavěl jej
Francouz Paul E. Darboy a tak ho vykrášlil zdivem
terrakotovým, výstupky u balkonky, že elušně vypadá
vedle hrozně fádních domů obchodních, „škrabačů
mračen“. Ansonis má 17 poschodí, šest facád, 300 bytů
o 3000 místností. V přízemí jest palmorá zahrada,
budoiry dámaké, přijímací salony, kavárna, hostinec,
obchod papírem, květinami, poštovnía telegrafní úřad,
banka, lékař a dentista. Vnitřek je samý mramor,
stěny vzácným dřevem obloženy. Jsou tu zdviže pro
nájemníky, slažebníky, pro automobily a celé nákladní
povozy. V 16. poschodí jest jídelna pro 460 osob. Byt
o 20 pokojích stojí 25.000 fr., byt pro svobodného

ána (dva salony, ložnice, koupelna) 3000—4000 fr.
aždý byt má dvě koupelny: pro pány a služebnictvo.

Dům dodává všechno: elektřina, vodu, led, teplo, vodu
destillovanon.V podzemí jsou stroje o 2000 koňských
silách a baesin 33 metridloubýa 8 m široký a ústav

po léčení studenou vodou. Poněradě v Americe čeleďdykoliv chce, může ze služby odejíti, jest stále

k disposicinájemníků čeleď domácí. Dům Auasoniastál 25 milionů dollarů, začali jej stavěti r. 1899 a
F. 1902 jej dobodovali. Činže nese 4'/, mil. dollarů,
čistý výtěžek 2:/, milionu dollarů.

Humer = „přehození“ sauby. Nemilé
přehození sazby v inseratech způsobilo nedávno mnoho
umícha mezi čtenářetvem lista v Carychu ve Švýcar
sku vycházejícího. Anonce na čelném místě insertní
strany vytištěná zněla doslovně takto: „Bez bolesti
trhá zuby zkušený a osvědčený zubní technik. Na
požádání též i písemně. Čtenáři nevěřili zraku, še
lze trbati zaby též písemně“, ale nešli tuto záhadu
rozřešili, zabloudils jejich oko na vedlejší insertní
sloupec, kdež vytištěno bylo zase toto zajímavé ozná
mení: „Vyačají za malý honorář frančině, vlaštině i
angličině. Žáci přijímají ne dopoledne i odpoledne.
Kde žádný jiný prostředek nepomůže, používám vetři
kojící methody pomocí neškodného plynu.“ Nyní
teprv ubodlo čtenářetvo, že se jedná o pouhé pře
bození sazby.

Šllhámí povstávámnohdynávykem, hledíme-li
často upřeně na blízké předměty. Oko vychýlí se zs
své přímky zorné, a to tím, že některé avaly oční
v Činnosti své nad jiné vynikají. Proti šilbání dopo
roučí se zdravé oko sastříti černou páskou,takže nu
ceni jeme zírati pooze jedním okem z polohy své
vychýleným — čilhavým. Časem navykne ei oko toto
přímo hleděti. Šilháme-li na oběoči, zastřeme nejprvé
oko méně dilhavé. V tomto případě doporončí se
opatřiti si brejle s klapkami z plati nebo gutaperče,
v jichž středu prořízneme otvor zvící hrachového
urna. Nosíme-li brejle tyto, doautíme oči, aby —
chtějí-li viděti, postavily se do patřičné polohy, v níš
po čase trvale zůstanou, neboť svaly oční se pro tato
polohu přispůsobí (akkomodují).

Matice Česká, literární spolekMusea krá
lovatví Českého, vydala právě třetí a čtvrtý svazek
jiš 77. ročníku „Casopiea musea královatví Českého“
s bohatým zajímavým obsahem. Dr. W. W. ryt. Tomek:
Paměti roka 1866. K. Veleminský: Gustav Pfleger
Moravský. Dr. Jos. Kalousek: Záští ve vých.Čechách
r. 1403 a přepadení kláštera opatovického r. 1616.
Dr. K. Kadlec: V. Bogišič. A. Pražák: Jaroslav Vrob

ných v souvislosti u konlif kací rakouského práva
civilního. Dr. J. Satnar: K 60. výročí prvého vydání
Erbenovy „Kytice.“ K. Adámek: Ze smolných knib
východočeských měst. Dr. V Řezníček: Jan L. Hay,
biskup královéhradecký P. Maternova: Mara Konop
nicke. Fr. Vacek: Legeoda Kristianova. Dr. A. Podlaba:
Dodatky s opravy k bibliografiím českýchspisovatelů.

„Uprilské exereiele pořádányjsoukrálovébradeckoudiec. jednotou cyrillskons kostelnímsborem
polenským a členy zbořské jednoty cyrillské v Polné
v pondělí, dne 14. září 1903. Program: O v. hodině
dopoledne v děkanském chrámu Páně slavná zpívaná
měe svatá, při níž zapěje smíšený kostelní sbor po
lenský za spolupůsobení členů zhořské farní jednoty
cyrillské: Introit a Communio chorálně. Graduale a
Offortorinm pro smíšený sbor od C. A. Loitnera. Měe
z C dur pro smíšený sbor od Ondřeje Horníka, pro
fesora pralské konservatoře a ředitele kůra v Karlíně.
Penge Liogaa pro Sopran, Alt a varhany.od Michaela
Hallera. Po mši svaté: Pochválen budiž Pán Bůh náš,
obecná píseň dle Nápěvů k Oltáři str, 65,* Na kolena

dejme, obecná píseň dle Nápěva k Oltáři str. 65,*
ún velký jest. Vložka pro Sopran, Alt a varhany od

Al. Strébla. Zdrávas Maris. Vložka pro Sopran, Alt a
varheny od Boh. Šenka. Kyrie zo mše: Missa guarte,

pro Sopran, Alt a varhany od Mich. Hallera op. 8.ibera pro Sopran a Alt, Tenora Base ad Jib. a var
hany od Albána Lippa. Sanctns ze mše Leitnerovy

ro amíšené hlasy a varhsny. — Na to v dvoraně
ostince „u černého koně“ (p. Frt. Macháčka) před

náška důst. p. Frant. Horáka, kaplana v Cbradimi:
V čem záleží pravá církevní hudba a jak má býti
zřízena. — Cvičení ve zpěvu chorálním a lidovém dle
Oltáře a Nápěvů k němu provede Dr. Jos. Mrětík,
arciděkan v Chradimi. Pak opolečný oběd tamže
(Courert za 1 korana). — Přihlášky na exercicie

přijímá do 13. září 1903 děkanský úřad v Polnépřihlášce budiž udáno, da p. t. účastníci účastní
se oběda a přejí-li sobě, aby jim byl opatřen Oltář
a Nápěvy, ke cvičení praktickému nutné. Pořadatelé

podní ají toto veřejné cvičení za tím účelem, abyrásná myšlénka cyrillská po vlasti naší se šířila,
Kéž úmysl tento dojde v povolaných kruzích žádoucího
uznání a vzácných i vítaných účastníků dostaví se
na cvičení hojně,

Umartí. Pan Jan Sagner šl. z Eisberku, c. a
k. major ve výslašbě, měšťan rychnovský a majitel
důstojnického kříže záslažného s válečnou ozdobou,
atd. zemřel po delší těžké chorobě, zaopatřen svá
tostm: umírajících dne 7. září t. r. v 86. roce věku
svého Pohřeb konal se ve čtvrtek na hřbitově rych
novském.

Nová pohroma v záložně. Občanskázá
ložna ve Valašském Meziříčí na Moravě jest na po
kraji zábuby. Všechna aktiva odhadují se asi na
800.000 koran, echodek na 1,700.000 K. A pohromu
tu dle soublasných zpráv moravských listů zavinil
muž, který po leta býval vůdcem toho moravského
lidu na Valašsku a jenš minulý týden sešel se světa
smrtí násilnou, střeliv se do srdce, aby na stará leta
unikl aspoň — žaláři. Byl to dr. Alois Mikyška,
advokát, bývalý zemeký a říšský poslanec a předseda
Ubčanské záložny. Jak povstal schodek a kam 8e po
děly peníze, není dosud ještě známo. Odvrácení kon
kareu jest natností v ohleda hospodářském, neboťby
se státi mohl osudným pro Valašské Meziříčí a okolí
i v ohledu národním.

Královna virtemborská Charlotta,
ros. princezna ze Schaumbuarg-Lippe, přijela v úterý
1. září na návštěvu svého otce Viléma ze Schaumburg
Lippe na letohrádek v Ratibořicích. K uvítání jejímu
dostavil se do Ratibořic p. okrosní hejtman K. Do
strašil, vikář a děkan vdp. Fr. Peckas Náchoda.

Pre domácnost. Dobroua lovnou sava
řeninu do kobližek a dortů, která nahradí meruňky,
připravíme si následovně: 50 velkých zralých švestek
oloupáme a zbavíme pecek, přidáme k nim dvě olou
pané rostroubané hrušky, dvě velká, též oloupaná a
roztroahaná jablka, dvacet deka hrubě tlučenéhocukru,
vše se dá do kamenného hrnku a vaří nakraji plotny,
až to zhoustne (ne však jako povidla do tuha). Nej
lépe jest, když postavíme hrnek se zavařeninou do
„kastrola“ naplněnéhovařícísevodou; zavařenina8epo

malu vaří, nepřipálí se, neztratí barvy ani chuti. Svařená
ještě borká zavařenina dá se do sklenic, urovná se a
aby se nekazila, konpíme si za 10 haléřů salycilové
kyseliny, kterou dáme do čištěného líhu (asi sa 20 h),
omočíme v něm dle velikosti sklenice vystřižený bílý,
pijsvý papír, vložíme do sklenice na zavařeninu, ekle
nici povážeme obyčejným papírem a uschovámev stu
deném suchém místě. Švestková povidla se též saly
cilovoa kyselinou před plísní uchrání. — Prunelky.
Laciný a dobrý kompot připravíme ze švestek, když
pěkné, dobře zralé švestky oloupámea dáme na lísky
do trouby svolna sušit, aby nebyly tmavé. Když jsou
Da polo suché, vyndají se z nich pecky a každá se
na hladkém prkéhku aploští, třeba pomocí sklenice,
která má rovné, hladké dno. Sploštěné Švestky ne
opět dají ma lísky a suší se v mírně teplé tronbě,
aby zůstaly vláčné. Pak se urovnají do nějaké ka
menné veb skleněné nádoby, a v suché komořeuscho
vají. V zimě se dá hrstka těchto švestek do hrnéčku,
přidá se kousek cukru a několik lžic vody a vaří se
několik minut a dobrý kompot je hotový. V obchodě

se prodávají tyto švestky pod názvem prunelky,„Bělkilogramu za 80 haléřů a doma stojí trochu té práce.
— ablka na kompot. Letní jablka, která se ne
dají delší dobu zachovat, oloupejme, roskrájejme na
koláčky, jadřinec vykrojme a hned, jak je krájíme,
dávejme je do slané vody, aby nezčervenula (voda je
slaná asi jako polévka). Pak se jablka urovnají na
lí«ko, která se postaví na chvíli na hrnec, ve kterém
8e voda vaří, aby se jablka napařila; pak se líska dá
d. troaby a pomalu se jablka euší, aby byla světlá.
Hrstka těchto jablek se v několika Ilžících slazené
vody ta pár minut uvaří a v zimě slooší za po:
choutku. Málo ovařená takto sušená jablka mohon se
dávatido sávinu, kdyš nejsou jablka čerstvá (A Sei.)

Zasláno
Všem bratrským spolkům, které zavítaly ma

naši elavnost svěcení nov. apolk. prapora dne 15. a
16 srpna, jakož všem jednotlivcům, kteří přispěli kn
sdara téro slavnosti, vyslovojeme nejerdečnější díky.
Výbor I odbora jednoty sv. Metbodějeve Vídni.
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—v Týništi, —
| na východočeské výstavě v Pardubicích.

. Koberce čtvercové. |

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné. | |

. Předložky čili podnožky. |. Koberce pod okna (lambrekýny!

. Lenty (koberce nástěnnéza postele a divany).|

. Záclony, draperie, portiery a rolety.

. Pokrývky, denní na postele a stoly.

. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice

. MHůněhospodářské.

. Převěsy na divany

. Látky nu potažení nábytku.

. Přadené zkrát prané žíně.

. Žíněnky, senníky, slamníky,

. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek

. Dětské vozíky u trojkolky.

. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek dřevěný. .

. Zuřizovůní celých bytů, hotelů a letohrádků. | ;

Neodkládejte
"- prospekty, wm
jež tento týden rozesýlá na veškeré P. T. dacho
ven'tvo firma Sčarel Šimek, specielní závod se
sv. obrázky v Čes. Budějovicích.

Bačte lask. důkladaě pročísti, nebot
nabízí se v nich portréty, jakož i sádrová poprsí
(různé velikosti)Jeho Svatosti Pla X za
velui nízké ceny v uměleckém provedení. Malé
obrázky pro modlitební knihy s týmé vyobrazením
a stručnou biografií Jeho Svatostiprodává
100 kusů za K 190

Prospekty zdarma a franko.

B Na výstavě v Hořicícha v Pardubicích.I

100 kusů prádla
vypere se za 3 hodiny!
Prací stroje

dodává po 9 zl s 3letou zárukou
V. HYBSKÝ v Opatovicích n. L.

Závod založen roku 1876.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučn'e

Karel Zavadil,
zlatník apasíř:. Chrudimi |

svůj hojně zásobený sklad |náčiní bohoslužobnéh::
se stříbra, bronzu 4 jiných kovů

vše ailně v ohni zlacené a střibřené, začse ručí;
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej- |
levněji vyříditi. Platiti možno též ve 'hůtách. Opravy |
snovuzlaceí a stříbření starších věcí vykoná se rychlen:
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může Bevykázati četnými pochvsl ;
nými přípisy P T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za :
koupení a opravě kulichů, monstrancí, ciborií, relilovidřů, *

tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvé ;
tější. patenek utd. co neivíce.

MW-Filialka v Hradci Králové. "IM |
|

Právě vyšlo "BE
sensační dílo. i

Ústerreichs Bedránger

dig Los von Rom Úewegung
Napsal Rudolf Vrba.
Cena 10 korun —

Lze objednati: Řivnáč, knihupectví, Praha II. |
Přikopy: Cyrillo-Methoděj. knihkupectví,
Praha I., Melantrichova ulice a u spiso
vatele R. Vrby, kněze, Smíchov č. 1042.

KOM KŘ MK

Arahtikant
ř: přiime se v c. k. dvorním

fotografickém atelicru "BWs

J. F. LANGHANSEÉ
V HRADCI KRÁLOVÉ.
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K
Bude přijat pouze absolvent
měšťanské neho některé
nižší střední školy. "BR
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Ř Po pp. katechety!
Právě vyšlo tiskem:

X LY,

RATECHÉESE
== ===“

XX

M
X:
X

= ě

'
XXX

XXX

dle přednášek J. M. zemřelého nejdůst. pana
biskupa

EDVARDA JANA BRYNYCHA

+0 sehvůlenítm nejdust. Konvistofe +vým
nákladem vydal

arel Janský, farář v Uhersku
(Cechy).

istý vytěžek věnován ve prospéch dieces.
domu „Adalbertina“ v Hradi Králové.

> Stran 196— 80 =

Brožov. výtisk frankovaně K 180.

Orjednárky vyřizuje spisovatel a Biskupstá
knibci-kárna v Hradci Králo 6
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/ ,Svaté obrázky

všeho druhu nabízí
ve velkém výběru a za zv úšté výhodných podmínek

Karel Šimef v Č. Budějovicích.
emp- Vsorky jsou nu požídání k disposici. -nj

běěbřehěřětýtřěbět
+ EĚap*>Denněčerstvé i

i raky, srnčí a zvěřinu vůbec
chutně upravené lze obdržeti

V RESTAURACI „OHIGAGO"

v Pražském Předměstí
u Hradce Králové.

Výtečná kuchyně a znamenité pivo.
Obsluha vzorná.

Ceny levné. — Zahrada. — Veranda.
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Navštivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Zánovní nábytek
ze 3 pokejů, ořechový, mutt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmaí levně na prodej.
Nábytek nachází se v robovém domě čís, 863. proti
vdstojnickému parku. Bližší stějí domovník tamtéž.
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J. Morávek,
nájemce Grand-Hotelu

ČO28IAHXANA

První český katolický závod ve Yidni,

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví | (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

atd
Vídeň,

VII. o., Seiden
gasse čís 36.

se vše franco.

přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové

Výhradněpěna svců|
lněného a bavlněného zboží
zar čeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě lněna plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pávy krejčí, obuvníky, dále látky alamníkové a
matracové, kanafasy Iněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, s) pkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlagové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, oxferdy a vůbec všechno zboží do
oboru tobo spadající. — I nejmenší zakázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se frauko na dobírku.

Za sboší ručím jak co do darvy tak 4 do stálosti.
GRP*>Vzorky zdarma a franko. =.

ČENEK LOFF,
Opočno na st. dr. č. 16.

s" Obrovský výběr "SB |

Svatební,
primičuí

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 15 zl. až do 50zl. i výše.

Volobohatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

————0 Gael, rámců, ———————mě
přiklopů (vání)

skleněných
s kříži neb so
chami sv. Sochy
svatých v libo
volné velikosti

umělecké dřevo
řezby neb

z massy (i dle
obrazu) se zho

tovují KAlže
závěsné a na po
stuvení, kříže

školuía kostelní.
Obrazy s hud
bou od 7 zl. Po

žehnání,
lampičky k ma
donnám, lampykostelníatů.©mmm

Modlitební knihy české, něm., franc. latin. a
uugl. u velikém výberu od jednoduchých až do nej
elegant a nejdruž. vazeb. Devwotlonalle: růžence,
křížky medailky, škapuliře, cíngula atd. Rozpočty

ibned a gratis

JOSEPKA SPŮROVÁ,
první katulický obchod devotional emi, modlitebními

knihami, obrasy, galantersí a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.

je nejdokonalejší

elektrická kapesní ;

Jednoduchý stisk u žárovka zazáří jasným
světlem. Svítí při bouři i větru, vylučuje ne
bezpečí požáru i výbuchu a vydrží při každo
denním upotřebení zaručeně po mnoho týdnů.
Pak lze vysvícenou baterii nabraditi novou.

Nesčetná pochvalná usnání. — Krásný dárek.

Cena svítilny „Meteor“ 4 K, poštou 045 h více.
Vývozní dům praktických movinek

A Palrná a syn v Jaroměři.
Založeno 1842.

MY- Úplné -UN

prláky kostelní
voskové i polovoskové “T“,

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a Jj.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky známé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouží.
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na spračování ovoce 4
pálenka koňaku a výroba Uikérů i

IČ Jos.Tomášek|
ve Vysokém Mýtě fd

dříve závod na sušitkování ovoce, založený
r. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách M

— nabízí 

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punče, likéry, sladké ovocné ©
wino, bílé i červené, víno borůvkové (medici- Ji
nalní),vámasladká avino Šumivé (šampaňské) ji
Upozorňujeme zvlášť na výtečný u při takové ©

jakosti velmi levný koňak a výbornoupálení a vlastní výroby. šslivovici, vše vlastní
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou meďaslií
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji- [3
nými diplomy s právem rašené slaté medaile. i

Vzorky zdarma a franko.ac,

——

+

ge- Novinkykravat. “S
Tovární sklad bílého prádla.|

JE



VAVAAVAVAAVAVAVAVAAVAAvaS © | K | 2

c ký jk ků i | Oznámenípro HradecKrálovéa okolí.

"ymj=konenonní-gy " Odborná škola akademická.
Nížepeanázařídilapro Hradec Králové a okolí

Vyučování je zařízeno dle spůsoba světoznámé české akademie dámské pí. Katuše
, Kavanové v Praze.— Kurs započne přesně dne 14 září 1908 a potrváaž

pro veškeré ústavy má se chovankysprávněs hrra uvedenýmpředmětůmnaučí.
Vyučuje se vždy ráno od 8.—12.,odpoledne od 1.—6.

' Wp“v sále Adalbertina. "igi
Poplatekje mírný| Poplatekje mírný!

V ho né rásobě | Svědomitéa dokonalévyučeníse předemkaždémuzaručuje.
Ku hojné návštěvě zdvořile zve

Fanny Hrdinova, odbor.učitelka. Katuše Kavanova.

ve schválených vydáních
Přihlášky přijímají se v administrací Časopisu „Obnova“ v Adalbertinu,

Zápis žáků
slále hd skladě do c. k. odbornéškoly

pro uměleckézámečnictví ©w Hradci Králové ED-AD- "MA
knihkupectví odbývatisebudedne16.a 16.zářít. r.

od9 do 12 hod. dopol. a od 2 do 5 hod.
odpol.

G.Poaět eD. POSDÍŠÍN| zz mmse
3. přiměřený vývin tělesný.

Žadatelé musí předložiti:

. 808. . Křestní list, .

Založeno r 1 ž vynědční posledníhoškolníhorokua V Čáslavi, kresby a rysy.

Vyučencům8 přiměřenýmvzdělánímškolním, KARLA ADAMCE,
Seznamy zdarma. kteřímimotopilněnavštěvovališkolupokračovací,

dává se přednost.
Zápisné roční jest 6 K. — Školné neplatí se

žádné

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd., odporučuje se k

. tovení všeho druhu věžních hodin
ASAZZN ASZNZNÁNÁVÁNTÁ Vyučování jest tříleté.POV LadislavEaněl,
AAVAVAVAVAAA VANA c. k. řiditel.E PPmébeeazá 8

m u do c. k. gymnasia, realky, učitelského ústavu, obchodní akademie, školy

Skolní kni zámečnické,měšťanokéchlapeckéa dívčív Hradci Králové aveškerých škol obecnýchv místěi v celém okresu chová
. 2 v největšízásoběna skladě6m

knihkupectví B, E. TOLMANA v Hradci Králové
Telefon č. 17. Velké náměstí, vedio lékárny p. Hubáčkovy. Telefon č. 17.

Založeno r. 1968.

Největší sklad
všech školních pomůcek:

globů, atlantů, kalendářů, psacího

Založeno r. 1863.

Kde vydání staršího lze
užívati, chovajíoc též =

opotřebované knihy © GS

na skladěve vydáních nej
novějších.
Zásilky na venek poštou
vyřizují se obratem. “fiž

Prvý sklad c. k. školního knihoskladu v Praze. — Seznamy na požádání zašlou oe zdarma a franko.

Josef Pilnáček wHradci Král.
KARBIDa PETROLEJ 2

Majíte!: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel s zodpovědný redaktor Antoním Pochmonm.—Tiskem“bisk. knihtiskárny v Hradci Král.

a kreolicího náčiní, olovníků, mag,

hudebnín, notesů, denníku atd.

Podmínky při odběru
velmi mírné a příznivé

wWmemeabízí mejlevwxm.ěji
o. a k. dvorní dodavatel



A ještě o české konfessi.
L

(3) Už jest přece jen patrno, že pánové
z evangelického tábora počínají trochu víc
o vlastní domácnosti přemýšleti. Poknd nebyli
k toma přinuceni zajímavým objevem dra
Řezníčko, stále zametali na humně cizím. Kle
rikálně-evangelické duše spokojovaly se házením
jedovatých střel do tábora katolického a neu
stálým nátlakem na rozpačité katolíky, aby
jen rychle přeběhli k nim. Kterou „ryzí
pravdu“ si odpadlí katolíci oblíbí, zda aug
sbarskou či helvetskou, to bylo konečně pro
začátek jedno. Panstvo nutilo katolíky do dvou
chat zpuchřelých, provrtaných leckde čecvem
protikřesťanského racionalismu; evangelíci nás
natili ke vstupu do chalup, které jsou udržo
vány víc sloupy říšských marek než nějakými
pevnými základy. Když se zve host do domu,
všecko se napřed v domácnosti pěkně uspořádá.
Ale pánové místo uspořádání vnitřních záležito
stí jen prováděli klerikální agitace s Husem,
bratříčkovali se a židy a socialisty a horšili se
zle, že náš národ zachoval ještě rozum a neleze
slepě do protestantsko-židovského jha. Nyní
však přece jen nahlížejí a jsou nuceni nahlížeti,
že jest nutnou potřebou provětrat ve stanu
vlastním. Po Řezničkově připomenutí dokonce
pánové na sebe prozradili nešťastně všelicos,
o čem by za jiných okolnosti chytře mlčeli.
V hněva nad tím, že také katolíci na odvetu
odhrnuli poněkud záclonn 8 okna jejich do
mácnosti, hájí ae velice zajímavě. Ti, kteří

prohlašují: „Náš jest Hus, náš Chelčický, nášumenský“, najednou sami nepřímo prozrazují,
že hráli komedii.

Pan Pelíšek v „Čase“ prohlašuje, že Dr.
Řezníček pronesl „nařknutí tak těžké, že ne
moblo evanj. krobům zůstati Ibostejno.“ Jaké
to bylo obvinění? Že vinon avgsburských a
helvetských duchovníků nynější evangelictvo
jeet připraveno o českou konfessi. Na to evan
gelíkům odpovídáme: buď konfesse česká Vašim
nynějším poměrům nevyhovoje a pak se ne
musíte stydět, že jí nyní nepoužíváte; anebo
česká konfesse jest něčím lepším než Vaše
nynější německé vyznání a pak bylo jiš dávno

aší povinností, zavésti tuto konfessi místo
víry německé, abyste nebrali nadarmo jméno
Husa, Chelčického a Komenského. Nařknutí,
že vinou augsburských a helvetských kněží
česká konfesse je ta tam, jest těšké; praví to
sám pan Pelíšek. Tedy rovněž musíte uznati
za těžké provinění, že jete si posud tó konfesse
skoro nic nehleděli, ač jste mobli již dávno
navázati na program konfessionietů z r. 1575.
Leč k vůli větší slávě Chelčického a Husa
užíváte dosud katechismu Lotherova neb Hei
delberského. Tyto katechismy ovšem svým
obsahem vedou lépe od Říma k Vitenberku a
Berlínu ; co na tom, že se potýkajízle s ka
techismem českobratrskýmaJeště víces učením
Husovým? Z „vlastenectví“ se musí až udělati
něco k vůli německým přátelům.

„Hlasy ze Siona“ samy prozrazují, že
vyznání augšborské a helvetské jest závadou
národnostní vzproby. Citují ze Zapa, proč
JoseflI. váhal s povolením české konfesse; bál
se, aby české evangelické církve nedodělaly
86 samostatného rázu národního. Není to tedy
farizejstvím, jestliže naši evangelíci na oko
horají pro církev národní, ale při tom poslušně
dále do úpadu nesou vyznání velkoněmecké?

Eisenkolbe, můžeš mít radost ze svých poslušných souvěrců z krve české. Dosud 8e ne
opovážili usamostatniti církev českou; posmívají
se k vůli tvým drahům z Berlína a Halletěm
článkům víry, kterým učil Hus a první čeští
bratří; naši evangelíci rádi zapomínají, že
z počátku sám Luther nazval Husai husity
kacíři; teprve později, když viděl, jak k němu

Čechové sami lezou, jak na svou hanbu Němcev Čecháchpodporují, jak zavrhují bezrozmyslu

staré tradice—kopr pozdějiz diplomatickéhochytráotví netapil Husa veřejně. A to už
bláhové Čecháčky uepokojovalo, tak še bez

V Hradei Králové, dne 18. září 1908.

rozmysla chápali se nauky té, která byla
v přímém odpora 8 ačením Hasovým. Tebdy
však ještě byli čeští bratří poctivější a dů
slednější než bositská byrokracie; přes všecko
lákání odmítali dotěrnéhoLatbera. Teprv dlouho
po smrti Lutherově, když již byla jednota ve
značném úpadku. přijímali bratří protestantské
polibky s větší přízní. Ale to už zabazovali
tradice Chelčického a Řehořovy. Ale přece jen
více kráčeli ve šlépějích předbojovníků svých
než nynější evangeličtí frázisté, jimž je předním
zákonodárcemVitenberk a Heidelberk.R. 1575
oslaveno vnější sjednocení mezi latherány a
českými bratry ; přijata česká konfense. Už
tenkrát přijali čeští bratří „menší zlo“, aby
jejich politickýpostap byl vydatnější. Novější
ovungolíci však zvolili beze všech rozpaků již
větší zlo, jen ubygetím spíše Berlínské centrále
zachovali. Nač českou kontessi? Ze samého
dekretu císaře Josefa II. jest patrno, že kon
fosse česká neznamenala taký tuhý odpor proti
katolické věronce jako nynější dvě německé
konfesse. A takovou málo říznou konfessi by
měli nynější evangelíci přijímati za svou?
Jejich základní náboženakoa prací jest boj proti
Říma, nikoli mravní reformace. Sám jeden
jejich vůdce před německými souvěrci 6e pod
řekl, že spojaje evangelíky v jedno uenávist
proti Římu. Odtud si vysvětlujeme, proč ny
nějším evangelíkům mírnější konfesse česká
nechutná.

Kdo by se podivil, že v výhodě, kterou
poskytl Josef II. dědicůmčeských konfessionistů,
nynější evangelictvo nic nevědělo, a že pan
Pelíšek i po upozornění na tak důležitou věc
dlouho sháněl a zpytoval, než onen památný
dekret nalezl; a měl přece o tomto dekretu
věděti každý uvědomělejší eovungelík dávno
dříve. Staří bratří čeští nezapomínali odkazu
svých předbojníků ještě ani tenkrát, když
byli co nejkratěji pronásledování starohusit
skými kněžími r. 1548. Sám jinak mírný bratr
Jan Černý, starší sboru Brandýeského, napsal
v příčině násilného puzení českých bratrů
k bohoslužbě husitské a jiných pronásledků:
„Takové pak věci činili uejnestydatěji ti popi
kališní, sice pakv obcování velmi nectní a
nestydatí lotři. K tomu vožralci hanevní a
lháři bezední. Žádný jistě, ani sami hejtmané
královští ani kněží římští pod jednou tak zle,
tak tyransky, takovými haněními a zlostmi,
lžemi, trápením rozličným, hrůzami a strachy,
zlořečenstvím a takovými věcmi netrápili jsou
lidu bratrskébo jako to nestydaté kněžstvo
kališné, všeho Božího i lidekóho řádu i studu
zbavené "a prázdné; a tak se byli vztekli a
v zlosti i v pejše proti bratřím pozdvihli, že
8 nimi všady na všecky strany dosti činiti
bylo.“ (Gindely: Geschichte der bohmischen
Brůder L 613.) Nebylo ovšem divu; žáci Hua
sovi počali provozovati despocii již dávno
dřív, jakmile se k moci dostali. Již samému
Rokycanovi, souvěkovci Husovu, nemohli nikdy
bratří zapomenoati jeho násiloictví a hunebné
pomlovy českobratrské obce. Inkvisice kališná
řádila ještě důkladněji za hrůzovlády Paškovy
v Praze (1424—9), kdy několik členů jednoty
bylo odpraveno. Stará pravda, že často ti, kteří
nejvíce po svobodě volají, zvrhují se v tyrany,
jakmile se k moci dostanou. Alo to jen tak
mimochodem. Zde se nám jedná hlavně o lo,

že i za příšorného pronásledování r. 1648bratří raději hrozná muka snášeli, než by byli
zavrhli ové vlastní zásady, třeba že tyto zá
sady vo všem správné nebyly.

A co činí jejich „pohrobei“ ? Císař Josef II.
dvorním dekretem ze dne 26. března 1782 do
volil ctitelům starých tradic stavěti kostely a
školy, povolil jim zvláštní očitele. Učinil to
na nátlak většiny evangelictva. Ale to všecko
upadlo u dobráckých duchovníků angeburských
a helvetských v zapomenutí. Nač si s tím
dekretem lámati hlavu! Stejně by se ještě
mohli strýčkové z Němec rozhněvati, Eisenkolb
by to jistě neprominul, a proad říšských
marek by jistě vyschí na dobro. Nechceme
zde hájiti české konfesse, která se zrodila za
podivných okolností, a jíž nejen katolíci, ale

4 se počítají Irvmě.

Obnovavyzhásív pátek v poledne. | Ročník IX.

i mnozí bratří právem chyby vytýkali; také
nemíníme pro lepší stránky českých bratří
zapomínati na dokázané stíny. Chtěli jeme
zatím pouze ukázati, že si staří čeští bratří
počínali poctivěji e důsledněji, než jejich ny
nější „pohrobci“. Chtěli jsme říci, že si odkazu
svých předbojníků vážili víc než nynější
»Pohrobci“ jejich, kteří berou jméno staro
dávné jednoty farizejsky nadarmo. Nynější
protestanty naše nijak nezaráží věroučný zmatek
v německém táboru protostantském, nijak je
to nezaráží, že nynější augšburská víra jest
hotovým protikladem nauky Chelčického; a
místo reformace vlastní strany agitují na všech
stranách proti církvi katolické, přijímajíce do
své domácnosti odnadliky dříve, než tito byli
o zásadách protestantivmu poučení. —- Příště
si vše dopovíme.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 16. září.

(K nastávajícímu sasedání sněmu království Čes
kého. — O snase sdrašití v Prase maso a 0 dá
dosti sa přelošení večerních a nedělních pokračo
vacích škol na dopoledne všedních dnů. — Cleys

American Diamond Company v Praze.)

Na den 29. září svolán jest sněm králov
ství Českého k zasedání. Sdílíme mínění
všech českých politiků, že se tomuto staro
dávnému representantu a nejpovolanějšímu
správci a řiditeli žáležitostí země české nedo
stává dostatek času ku příslušnémo projednání
a rozřešení otázek, kteréž před forum jeho
náleží. Avšak v tom se do jisté míry nesho
dujeme s některými politiky, kteří tvrdí, že
dostatek času pro vyřízení nejdůležitějších
otázek není sněmu popřáván ze strany vlády.
Jako platí pro každého jednotlivce, že ve ve
řejnosti znamená jenom to, co ze sebe sám
učiní, tak stejně platí pro každou korporaci,
že přirozeně nemůže být nic více ovocem její
práce u činnosti, než-li co sama provedla.

A ve příčině této nebylo jednání někte
rých stran a jednotlivců na sněmu království
Českého zejména během posledních desíti let
správným a moudrým. Nebylo to docela žád
ným vzácným a neobyčejným zjevem, že sně
movní debaty byly snižovány pod úroveň sboru
zákonodárného, že se na českém sněmu velice
mnoho zbytečně a politicky nezrale mluvilo,
že byla jednání jeho zdržována přívaly návrhů,
o nichž 80 předem vědělo, že musí býti prostě
uloženy do sněmovního archivu. To jest vše
obecně známo, na to po řadu let pronášeny
jsou veřejné stesky, ža jednání sněmovních
bylo některými jeho členy zneužíváno k řvč=
nickým uebo stylistickým cvičením, jež měli

voličové pokládati za horlivou Činnost a poslaneckou zdatnost. Toto osobní, dle jednacího
řádu ovšem že přípustné politisování bylo pro
sněmovní jednání vposledních letech nešťastnou
brzdou, která častokráte nepřipustila, aby se

řes mulichernosti a osobní mínění došlo ku
idnému a vážnému řešení důležitých zále

žitostí, jejichž vyřízení s dychtivostí čekala a
čeká celá země.

Proto jest před nastávajícím zasedáním
sněmu království Českého, jemuž se ostatně
předpovídá velice krátká doba trvání, potřebno
pronésti přání, aby v minulých letech od jed
notlivců pěstovaný na něm sport planého mlu
vení a podávání marných návrhů nahražen
byl příslošnými skapinami stran rozšafnou,
věcnou a činorodou politikou. Důležitých otá
zek, jež mohou býti rychle a bez námitek vy
řízeny,jsou celéspousty, proto jest vlastně povin
ností stran, aby vyhledávaly jenom to, co sně
movní jednání nebude zbytečně zdržovati, neboť

často osobníjustamont v některé malichernostioddaluje ežitost všeobecně důležitou a
potřebnou.

Jak does každý český politik, který nechce
na sněmu prázdnou a stokráto tam již přemlá
cenou slámu znovu mlátiti, ví, spočívá a zá



visí u nás otázka jazyková především také
ve vyřízení celé řady otázek bospodářských,

roto odporačaje se, aby otázky hospodářské,
jejíchž nevyřízení příslušníkům národa našebo
miliony škod a neprospěchů douáší, nebyly
více oddalovány a odkládány.

Z rozamnébo politického stanoviska zdá
se býti správnějším, odložiti debaty o otázkách,
v nichž za dnešních poměrů dohodnutí není
možným a vidí se býti vhodnějším, jednati o
záležitostech, v nichž jest docílení všeobec
ného souhlasu pravděpodobným. To ovšem že
zpamené, že by osobní politika jednotlivců
musila si na sněmo klásti jisté meze, avšak
tato obět musí se od jejich vlastenectví k vůli
celku vyžadovati.

Že všechny strany dostaví se na sněm ge
svědomitě a podrobně připraveným programem,
o tom nechceme pochybovati proto, poněvadž
měly od posledního jeho zasedání dostatek
času, aby se na to příslašně připravily. Z tobo
důvodu chceme logálně očekávati, že nadchá
zející zasedání to bude nanejvýš činorodým,
platným a požebnaným pro celé České králov
ství i jeho těžce zkoušené obyvatelstvo.

„ .
*

Ve přítomné době vynořily se v Praze
dvě důležité veřejné otázky, v nichž nám jak
spravedlivost, tak i rozam káže jíti dokonce
třebas i se — socialisty, aniž bychom v tom
nejmenším v jiných ohledech zavjímanému
svému stanovisku zadávali.

První otázkou tou jest útok, který jistí
obchodníci hlavně se živým dobytkem právě
v Praze podnikají, aby zde vynutili sdrašení
masa. Ve příčině této musí se celá veřejnost
bez ohledu na národnost, vyznání a smýšlení
nejrozhodněji postaviti proti Špekulaci něko
lika ponejvíce nekřesťanských handlířů, kteří
po venkově za fatka dobytek skoupí a potom
v Praze chtějí neomezeně ceny masa diktovati.
Předstirání příčin k tomu jest jenom planým
výmyslem, jehož bezdůvodnost má býti poli
tickými orgány jako podvod stíhána. Když se
srovná cena živé váhy dobytka s cenou masa,
tu jest zřejmou do nebe volající lichva, která
se s potravinami v Praze obecně dnes provádí.

oto máme za docela oprávněná a správné,
že se dělnický tisk, ať si nese jakoukolivěk firma,
proti tomuto řádění ohražuje a vzpírá, Před
třemi lety byli jsme svědky nekřesťanského
zvýšení cen ublí, jež doposud příslušně sníženo
nebylo a horníkům vyšší mzdy se nedostalo a
nyní opět strojí se útok na kapsy lidu zdra=
žením masa. O tom, jak nekontrolovaně jest
lidu zdražován chléb, lze-li mnohdy to, co se
v Praze chlebem nazývá, zdravým a živným
chlebem zváti, ani již nemluvíme.

To jsou poměry nanejvýšnezdravéu proto
povážlivé, když jeden rok se lidu zvýší ceny
ublí, drahý rok ceny piva, třetí rok ceny masa
a když mouka a chléb podávají se mu již
dávno v jakosti a ceně poměrně nepřípustné.

Jak pak má potom malý, z rnky do úst

FEUILLETON.
Taky spisovatel.

Píše J. S—a.

I.

Pan Sejček, obchodník z Hrobáčova, sic
mnoho z českých dějin neznal, ale přece jen chtěl
horlivě své slavné předky milovat a vlast ode
všech pobrom chránit Bylo to v době, když
v Hrobáčové nabývali Mladočeši rozhodného
vrchu nad Riegrovci. Více občanů založilo tý
denník »Světlusku« ku podpoře mladočeské po
littky, k bájení zájmu místního Sokoie, cukrovaru
a návštěvníků hostince u »Černé vrány«. Najal
se šikovný redaktor Hříva z Prahy, jemuž hlav
ním spolupracovníkem ustanoven devítisemestrový
právník Bor, domácí dítě. Vše se dařilo dosti
dobře, tak Že staročeský čtrnáctidenník »Jaroboje
počal stonati na úbytě. Hříva k vůli lepší obživě
počal vydávati také «Pokrokové epištoly.«

Bodrý pan Sejček si uměl redaktory zvláště
v místnostech »+Černé vránye předcházeti; věděl.
co znamená s»veřejné mínění«, zvláště od té doby,
když provodil jednu jeho výletní řeč Jaroboj
ažíravým sarkasmem. Proto pan Sejček už ten
nějaký šesták na zaplacení cizího účtu nelitoval;
pan Hříva byl tolik úslužný! Staročeský čtrnácti
denník měl hned za dva měsíce po výletní řeči
novou vítanou látku k posměchu. Konala se
totiž slavnost Komenského; Besední sál byl přímo
natlečen, když pozvaný mladočeský řečník z Prahy
nadšeně o Komenském promlouval. Již když
úvodem líčil řečník živými barvami strasti českého
národa, kanula panu Sejčkovi s oka slza upřím
ného pohnutí, A řečníkpokračoval: «Ano nánové,
Ikala matka vlast, náš strážný genius zastíral sobě
tvář; busté mlhy stahovaly se níž a níže, Však
do té mrákoty zasvítila náhle hvězda jasná a tou
hvězdou byl náš slavný —Jan Amos Komenský.. «

žijící člověk vyjíti? Pokud může pracovati,
snad se ještě všelijak protluče, ale sotva še

ho síly opustí, musí býti s něho žebrák, kterýsi při nejlepší své vůli pro stará léta ani na
žebráckou mošnu nemohl nahospodařití. Jak

Di má býti potom malý člověk spokojen aliden, když si loni udělal rozpočet, dle něhož
letos nemůže býti živ?

A toto zdražování potravin v Praze jest
naprosto neodůvodněno, jelikoš zemědělec ani
sa zrno, ani za dobytek nedostává tu cenu,
která by výši ceny zpracovaných z toho po
živatin odpovídala. Vždyťku př. metrák bram
borů stojí u sedláka na večer zlatku a ráno
sa jich v Praze prodává kilo nejméně za 6kr.
Jaký je to úrok po odečtení režie, když přes
noc má obchodník výdělku na1 zl, nejméně4 zL.?

Proto v otázce odporu proti systematic
kému a nesnesitelnému zdražování potravin
v Praze musí každý spravedlivý a se sociál
ními důsledky toho počítající člověk souhla
niti 8 těmi, kdo se tomu právem opírají. Toto
zdražování potravin jest vlastně vyssávání
zemědělce i kousumenta. Skartelovaní provo
zovatelé vyssávání toho v krátké době vydě
lávají tímto způsobem miliony, jež potom se
berov, z Čechse vystěbují a zanechají zde
obraného sedláka i měšťáka v jejich bíděa
chudobě.

Jame rozhodně proto, aby každý za své

přišinění hodně si vydělal, nemáme a nemůžemeonečně proti tomu ničeho míti, když očkdo
dovede bez ublížení jiných „paroa“ zbobat
nouti, ale «by nékdo chtěl se státi Kroesem
„Po telefona“, ostatní společností Jidské sousto
před hladovými ústy zdražuje, k tomu senám
zdá býti předce jenom povážlivým — tleskati.

Druhou pak otázkou, v níž stavíme se na
stranu téch, kdo ji na denní pořádek uvedli,
třebau že to byli socialisté, jest žádost, aby
bylo večerní a nedělní vyučování na pokračo
vacích školách zrušeno a aby bylo ve všedních
dnech za světla udíleno.

Úplně soublasíme, že vyučování nedo
spělých chlapců od 6. do 9. hodiny večerní,
když již hoši tito mnohdy od 6. hodiny ranní
jsoa na nohou a proto udření, atahaní a otu
pěli, jest málo výsledné a že nejpronikavějším
jeho výsledkem jest potom leda rámas, který
docela přirozeně hoši ti tropi, když o 9. ho
dině jdou ze školy a mladost v nich se ozývá,
aby se konečně mohli pobaviti a zadováděti
si. Poněvadž je tma a pozdě večer, tu třebas
docela nevinné a za denního světla vtělocvičně
nebo na hříšti bezzávadné proskočení si jejich
vyhlíší hned jako nezbednost.

Když si dospělý muž poodbyté denní
úloze v dílně žádá klidu a pokoje, náležťtím
spíše vyvinujícímu se chlapci, jako mu náleží
neděle, kdy nemá býti honěn do školy union,
ani žádný učitel. Nechceme se v ohledu tom
šířiti, aby nám třebas nějaký Šširokobubý
„přítel práce jiných do unavení“ a vykořisťo
vatel řemeslnického dorostu nepodkládal na
místě našich nejupřímnějšíchohledůk mládeži
————— > >

»Hanbu mul« boukl u dveří z plných plic
nadšený Sejček. Musil dáti svému pohnutí výraz;
ať vidí celé shromáždění, jak si Komenského váží.
Učinil jen tu malou chybu, že místo ssláva«
vzkřikl shanba«. Jeho bratranec vedle stojící rýpi
ho nemilosrdně pod žebra. V sále se všecko obracelo
ke dveřím, bylo slyšet dušený smích; a řečník

své tváři vážný výraz; pro uvarování možného
pohoršení odvrátil hlavu poněkud na stranu. ==
Krátká přestávku.

»Bude nejlíp, když hned zmizíš,« zasykl ne
příliš vlídně útočný bratranec. A pan Sejček
poslechl. Na cestě k domovu broukal rozčileně:
»To je toho! Však mohl stejně každý vědět, jak
to myslím. Ale to je tak: jek se začne smát jeden,
už jiné hlupáky nakazí.« Nebylo mu příliš volno.

V sále zatím už byla slavnostní nálada po
kažena. Jakmile někdo v průběhu další řeči vzkřikl
»sláva mu“, vzpomněli si jiní na shanba mus, a
již se klonilo mnoho hlav s tajeným smíchem
k podlaze. A řečník už taky nemluvil s dřívějším
zápalem. Trochu se zatleskalo « pak se mluvilo
o panu Sejčkoví víc než o Komenském. — Za
svůj bezděčný poklesek zakusil pan Sejček mnoho
a nejvíc od Jaroboje.

Ještě štěstí, že ta Světluška už vycházela;
ta chránila vděčné jeho reputaci při každé příle
žitosti. Ale nyní ochranný štít Svěrlušky Sejčkovi
nestačil; každý se mu směje, aspoň za zády stejné
dál; i ti jízliví jeho přátelé od »Černé vrány« ho
považují za troupa; ale on jim ukáže, že má
rozumu za všecky. Něco důkladného sepíše, dá to
vytisknout a pak bude Hrobáčov hrdý, že tako
vého občana ve svých zdech hostí. Stejně se už
dávno -dřív chystel, že vyloží v nějaké brožuře
své politické náhledy.

A tak jednoho večera usedl bodrý vlastenec
k spisování. »Prosím tě, co to tak dlouho smolíš?«
tázala se zívající paní, »Píšeš-li Kvirencovi znovu,

je o hloupost; cíkorku dostaneš na úvěr jindetaky.c

zámysly, jich nemáme, ač bez odporu nedělní
klid pro mládež také z důvodů náboženských
důtklívě vyžadujeme.

V otásce této, aby Dní večerní a nedělnípokračovací školy řemeslnické přeloženy na
bílé všední dny, stojíme rozbodně za jedno
s tiskem třebas socialistickým a doufáme, že
čtenářstvo naše nám dá v obon zde uvedených
záležítostech sa pravdu a stanovisko vaše
v zásadě a in merito uzsá sa správné.

M M

Kdybrobom šílí v ustálených poměrechanikoliv v doběvšeobecného kvašení, pojednali
bychom zde o astavení se české národní rady,
jež se v Praze dne 18. t. m. slavně sestoupila.
Poněvadž se nám mnoho z jednání jejího lí
bilo, pověděli bychom také, co by se nemělo
opakovati. Avšak nechtíce ihned nalóvatí hoř
kosti ve sladký souzvak, který v národní radě
vyzněl, přecházíme přes ni k denníma pořádka
koustatujíce pouze, še se ustavila, Že rozhodně
katolicky smýšlející činitelé nejsou v jejím
výboru zastoupení, toho důvod nehledáme
v nějaké animositě národní rady oproti ná
božeuství katolickému, ale více v tom, že ka
tolická strana při jeji schůzi nebyla dosti četně
zastoopena tak, aby nemohla býti přehlédnuta.
Ostatně někdy je volnější ruka lepší, než-li
závazky. Zatím se musí loyálně vyčkati, co
bude dále a dle poměrů smíme se nadíti, že
národní rada bade iostitací, která může Časem
vyspěti v nejvážnější a nejblahodároější sbor,

Proto 8e o ní a o její úkolech nešíříme
a zastavujeme se u atrakce, která právě za
jímá oelon Prahu, zejména spaoilejší pohlaví.
Na Příkopech totiž otevřela společnost „Clyes
American Diamod Company“ nádherný, za
podvečera stem elektrických žárovek ozářený
krám, v němž se prodávají imitované t, j.
česky řečeno nepravé diamanty. Jak společ
nost ta ohlašuje, rozhodla se tento krám
v Praze otevříti „za příčinou hojných objed
návek, které její pobočních závodů na pevnině
zvláště poslední dobou z království Českého
docházely.* „Cleys diamonds“ nejsoo pravé ka
weay, ale jsou prý nejlepší imitací na světě.
Mohou býti myty a čištóny jako pravé dia
manty a jsou prý posud jedinca existující
imitací, jejíž lesk a obeň uejsou způsobeny
uwělou podložkoa. Společnost ta, aby si prý
přízně pražského obecenstva získala, prodává
omezené množství prstenů, broži, náušnic,
jehlic, atd. za 4 zl. kus.

Nádhercě vypravený a patrně dle láce
vabízeného zboží láskou ku Pražanům hořící
krám jmenovacé společnosti na Příkopech
obléhán jest celými davy zejména dam, jež se
mohou před ním přímo umačkati, aby Se
k výkladní tabuli dostaly.

O tom není žádné pochybnosti, že novot
chtivé a parády úmilovné naše obecenstvo
v celých zástupech použije této poskytované
mu příležitosti, aby si celé spousty „diamantů“
pakoupilo, tak že společnost je prodávající———]i———————

»Dej mi pokoj teď s cikorkou,« osopil se
manžel, sražený prosaickými slovy své chotis ide
álních výšin. «Co pak jsme na světě jen pru tu
mizernou cikorku? Já nejsem jen kupec, jsem
také Čech a mám jako každý jiný vlastenec své
povinnosti k vlasti. Toho počítání a obchodního
psaní mám dost ve dne, sale teď chci psát jednu
vlasteneckou práci v pravý Čas.«

uHm, posud jsem věděla jen z Jaroboje, jsk
umíš pěkně kázat; teď už to taky slyším na vlastní
uši. Ty se toho napočítáš; nebýt mne, už bys
dávno dopočítal; a ta hospoda tě taky stojí ročně
ste. K takovému spisování jsou tu jinší chlapíci;
ti vědí i bez tebe, jak mají vlast zachránit. Mně
se zdá, že je ti jedna ostuda málo.«

»Ale teď už toho mám dost,= přetrhl Sejček
perutná slova své choti. »Ty si hleď svých brnců
a takovou hloupou řečí mne nepleť. — A to ti
povídám, sf nikde daremně o mém spisování ne
žvaníš! Já chci Hrobáčov překvapit.«

»To's mi nemusel sni připomínat; zkusili
jsme dost pro tvé dřívější »veřejné působeníe a
tak nechci slyšet nový posměch dřív, než sám
znovu na veřejnost vyrukuješ. Tolik rozumu mám.«

Na to odcházela panička do vedlejší místnosti
na odpočinek; Sejček spolkl repliku, aby se spor
neprotahoval. Zlé jazyky ho pomlouvaly, že je až
příliš pod pantofiem. Ale Sejček se sám Často a
často přesvědčil, že komando jeho choti není tek
špatné; byl také smířlivý dobrák a proto mu ani
nenapadlo, vyrvati vládní žezlo z rukou slarostlivé
a pracovité paničky. Však jiní mužové ze svého
neobmezeného panování měli jen trochu dlubů,

A panička ješté na loži přemýšlela: +Nač
bych svému dobráčkovi rozhodné to jebo spiso
vání zakazovala? Bude psát několik večerů a tak
aspoň v hospodé nic neutratí.

A pan Sejček opravdu ve čtrnácti dnech pod
perutémi +Černé vrány« hodoval jen dvakrát. Vy
mlouval se společníkům z »bulky« na mnohé
starosti. Ti si však šepteli, že asi ta nešťastně
provolaná »hanba« padla zpět na hlavu jeho tak



lásku a pozornost avoa k českéma národu
bude míti saplacenou kolika mi iony zisku.

Avšak s jistotou se dá očekávati, že ná
eledkem tohoto rozšíření imitací diamantů
v Praze a v Čechách bude nutně to, že každý,
kdo má diamanty pravé, tyto tak brzy ua
sobě neokáže, aby neupadl v podezření nebo
dokonce v pověst, že se zdobí brilianty nepra
vými. To může míti v zápětí, že u nás přijde
zase do mody v poslední době zupomínaný a
pohrdaný šperk z našeho pravého domácího
drahokamu, z českého granátu totiž, který ne
dávno v Americe také do mody přišel proto,
poněvadě ce tam nikdo nechtěl vydávati v dom
nění, že nosí brilianty napodobené.

Zajisté že tato novinka, jež nyní celou
Prahu zajímá, bade zajímati také český venkov
a proto jeme jí věnovali kratičkou pozornost.

Ta organisace!
(8) Mnohé zjevy v moderním spvlečen

ském životě jsou zároveň podněty, vybízejícími
k organisaci katolíků ve formách, které jsou
nejpřiměřenější poměrům. V jiných zemích, nu

Př v Německu, je dosti katolických laiků,teří s nadšením ruky pomocné podali, aby
vytvořeny byly organise dílem za účelem
zlepšení podminek bmotné existence nižších
tříd sociálních, dílem za účelem obrany statků
náboženských. U nás však ve všech podobných
aktuálnostech dloubo trvalo hluboké ticho i
v theorii, a nyní teprve poznáváme,jaké obtíže
působí prakse a co 88 všechno prospalo. Ne
utkvíváme-li na povrchu věcí a sledujeme li
řetěz jevů bedlivě uznáme, že mezi různými
kategoriemi potřeb našich jest předem nutno,
aby se důkladně sorganisovalo | kněžstvo.
Zdálo by se soad nezasvěcenému, že ta cír
kevní organisace kněží jest a že o jiné orga
nisaci mluviti bylo by zbytečno. Než skuteč
nost poučuje nás o jiném. Ovšem, kdyby tu
zavčas byly bývaly patřičné pochopení a či
norodá vůle, mohlo se úplně stačití nově na
mítnutým úkolům v organisaci církevní. Ale
dnes již každá příležitost, kde jedná se o tak
zvané socialisací duševních proudův a hnutí,
volá po organisaci kněžstva oddělené od cír
kevní. Teprve tato nová organisace pevně 98
členěná, prohloubená a oduševněná ©může
zdárně mravním vlivem působiti na výchova
laiků. Základof rysy provedeny již v „Ústřední
Jednotě“, jejíž obsah musí se teprve vyplňo
vati podrobnou prací skupin. Jenom od těchto
počátků možno vystupovati k organisaci ka
tolíků laiků, takže povlovným vývojem do
spějeme k tomu stopni společenské váhy a
významu, kde již nebode jednáno o nás bez
nás, jako se to dělo a děje posavad. Při tom
podotýkám, če se nemusí zakládati ani zvláštní
katolická strana, a přece budeme respektováni.
O potřebě naší organisace bylo toho již tolik

těžce, že se stydí vyjít do společnosti. Jeden našika
ho docela chlácholil, aby si z toho nic nedělal;
to prý se stávají maléry větší. Jen když Pán Bůh
zdraví dává, Sejček se zakabonil a pak s tím větší
rázností dokončoval své dílo, aby zakřidoval co
nejdříve černou skvrnu, kterou dosud na čele nosil.

Byl do svého díla tak zabrán, že i při pro
dávání honily se jeho myšlénky z krámu ven,
obletovaly zmateně Prahu, Bílou Horu, utkvívaly
na čele Zižky a Prokopa Holého. Při takovém
ideálním záchvatu často ani nepozoroval, že dal
cukru víc. Ševci Kopáskovi, který si kupoval
dratve, dodal v zamyšlení na šesták pětadevadesát
krejcarů. Švec se za krámem vesele ušklíbl; ani
mu nenapadlo něco vrátit. Rozebřála mu hruď
pěkná myšlénka: »To budu dělat v neděli u mu
ziky lacino kavalíra!« Děvče Jezbabovo mu přineslo
lábvičku do krámu nazpátek; tatínek holčičku
huboval, že přinesla místo oleje »fištróna, ať se
zaříkala, že to řekla v krámu dobře; nezamění-li
pan Sejšek obsah láhvičky, bude bita, moc bita.
Dobrák Sejček dle několika předchozích zkušeností
rád uvěřil, že je chyba na jeho straně; napravil
svů) poklesek a aby dětské slzy ještě tím doko
neleji usušil, vstrčil děcku do ručičky ještě dva
bonbony.

Zato večerního zaměstnání si hleděl nováček
spisovatel tím bedlivěji.Lampav prvním poschodí
svítívala často až do půlnoci. Sejček pročetl
při práci několik knížek, které se mu zdály vhodnou
pomůckou. Ale žádná mu nebyla dosti jadrná; a
obsah těch brožur mu jen blavu popletl, tak že
by byl málem ztratil nit svého plánu. Ostatně
tém knížkám ve všem ani dobře nerozuměl. Od
hodil je skoro zlostné se sarkastickou poznámkou,
že to je podivná lidová četba, když tomu ani
sám nerozumí. To se ti pražští pisálkové podívají,
oč zřetelněji a populárněji podá svou úvahu
českému lidu brobáčovský Sejček!

A panička vrtěla potejí hlavou: «Co se to
jen do mého starého dalo! Kdyš se starý člověk
zamiluje, anebo když ho posedne ctižádost, dělá
hůř než dítě, Ale atsi, aspoň není tolikrát u »Černé
vrány.« (Dokončení.)

mlavim. Bezprostřední podnět k těmto jen
letmo nahozeným řádkům vnokly mi „Národní
Listy“, které mlavíce o Loardech, zase jednou
své objektivnosti vůči katolicismu daly pro
valiti se v nečintém toko jízlivosti a posměchu.
Nebyl jsem ani tak překvapen tímto nekultar
ním náporem zaujatosti a náboženského ky
nismu, jako spíše sklíčen hned na to dostavivší
se úvahou o oaší slabosti, když tímto způso
bem dovoluje si paáti český list o katolících,
tvořících většína národa a také většinu volič
stva strany, na jejíž existenci „Národní Listy“
tolik jsou interesovány. Kdyby organisace byla
tak vybudována, jak si představuji, což ostatně
není nic nesnadného, postačil by jen pokyn
orgánu Jednoty, a ničemný takový útok přečten
by byl na všech kazatelnách. Důsledek by byl,
že by náš lid z této stránky důkladně poznal
vůdčí národní list novinový a čilejším vzruše
ním a výměnou mvělének ve vědomí nábožen
ském by se apevnil.

Dělej co dělej, mně stále se vtírá neod
bytná otázka: za co stojíme my kněží, jestliže
najaté individaum ve své mravní schátralosti
odváží se kdykoli katolicism potapiti ? Nuž,
učiňme otázku tuto bezpředmětnoo, a ježto
na všech stranách již disposice jest, budiž
jmenovaná nevázanost „Nár. Listů“ poslední
pobídkou k dosažení scelené a vykázněné or
ganisace. Ač v nedělním čísle dne 13. září
v „Národních Listech“ pisatel blábolí o Laur
dech, přece jen tato rána pěstí jest na nás
mířena, nás také zasahuje a mezi kučžími ne
může jí pocítiti jen otapělec. Tento hanebný
a pokořující políček volá: každý na své místo!
Naše organisace stoj co stoj musí býti orga
nisací vzornou a proto musí býti také účinnoo.
Ta ovšem musí nastati také důkladné větrání
v řadách našich. Jakxoli již veliká většina
kněžstva za členy se přihlásila a nyní již ko
nají se přípravy k drobné práci uvnitř, přece
jsou posud kněží, kteří členy nejsou, což pra
vím jen na haobu jejich. A velmi smutné ka
pitoly bych musil psát, kdyby se mělo jen
zbroba naznačiti, jak pochopovali důležitost
„Jednoty“ někteří vážení kněží. Ustavování
skupin, kdež přece má býti vůdcem církevní
bodnostář, jest toho přesvědčajícím důkazem.
Neříkej nám nikdo: ctěte autoritu! My jictíme,
ale autorita ta musí předem býti. Máli pak
organisace naše míti vlivné styky ve vrstvách
lidových v ohleda kulturním a hospodářském,
pak každý člen její musí býti prost různých
nectností a chyb, které podmiňují knězovo ne
popularitu a nevážnost. My musírmebdíti nejen
nad sebou v organisaci, ale i nad těmi, kteří
badou mimo ni; my se masíme vzájemně vy
chovávati vědouce, že snadno Uvarovatelná
nectnost jednoho © podlamuje práci všech.
Známe na příklad ze zkašenosti, že lid nic tak
u kněze nenávidí jako lakotu. Za tou příčinou
přidržíme některým v časopise „Jednoty“ věrné
zrcadlo a bude na nás všech, aby se ho užívalo
co nejméně .. . „Vida ho rebelanta“, ozve se
snad někde blas, „již chce 8 našimí chybami
na veřejnost.“ Takovéto povzdechy jsou nej“
větší naší slabostí a chybou. Není žádné po
moci; cesta nezdravými poměry k jasnému
cíli jest dlážděna poznáním a pravdou třebai
často trpkon. Dóle čakati nelze a lichotiti se
nesmí. „Národní Listy“ stále psaly u píší o
zdravém instinktu českého lidu, o jeho poli
tické vyspělosti. A když učiněno to, co ta
vyspělost a instinkt chtěly, přece jsme byli
zase v politice poraženi. Rovněž tak mezi námi.
Co platno atutlávat a odpouštět, když kráčíme
od porážky k porážce?'

Proto pravím ještě jednou: větrání jest
třeba, a pak budezdravá organisace. O to se
přičiníme v době nejbližší!

Královský reskript.
V sobotu dne 12. září bylo tomu 32 roků,

co císař a král »rantišek Josef [. vydal ku
sněmu království Českého památný reskript,
v němž slavnostně prohlásil... Majíce ma
pamětí státoprávní postavení koruny české a jsouce
Sobě povědomí slávy a moci, kteréž tato koruna
Nám +předkům Našim propůjčila, mímo lo jsouce
pamětliví neoblomné věrnosti, a kterou alelstvo
semě české kašdé doby trůn Náš porovalo,
usnáváme rádi práva tohoto královstí a jsme ho
fovi, toto umání přísahou naší korunovační obno
víží. Dosud nesplněné přání národa českého.
Byť Herbst, Giskra a nám nepřátelští Němci
prohlašovali korunu sv. Václava a ostatní kle
noty korunovační starým haraburdím, národ

český trvá nezyratně na svém právu a věří,
že práva toho dosáhne. Záleží především na
nás, abychom avorností, vzděláním a bospo
dářským povsnesenímvynatili si úctu k sobě
i o nepřátel; pak přání naše onadněji se
vyplní.
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Obrana.
Zanechte komedie! Časem židovsko

protestaotské listy se v maličkostech schválně
oškorpí, aby důvěřiví lidé myslili, že tyto
isty nejsou spřeženy do jediného postroje.

Skutečné, do očí bijící nešlochetnosti si ne
vyčtou. „Čas“ někdy se dá od čtenáře i „napo
menouti“, sám si káruou tabulku na krk zavésí,
aby se zdálo, jak chudinka i nemilou pravdu
kajícně přijímá. A zatím jest to všecko dobře
sehraná komedie. Jednou nveřejnil „Čas“ výtku
čtenářova, že v samém „Case“ se nevhodně
užívá slova „týš“, podruhé uveřejaii proti
sobě drobňoučkou výtku, že celá katolická
moderna přece jen není zkažená, potřetí vy
tiskl sám na sebe „Mithridatův“ neškodný
epigram, který si bez tobo sám objednal atd.
Ale to neoveřejnil, jak soudili i někteří opti
misté o prolhanosti vídeňského zpravodaje
„Času“; to nezaznammená,kolikrát asi poctivější
odběratel vytkl, že „Čas“ tak křiklavě nemá
dělat advokáta každému židovskému a prote
stantskému intrikánovi; to na scbe neřekoe,
že z každého nově vydaného díla vyškubává
násilně jen ty věty, které čelí proti katolictvu,
a že z „Bílého Praporu“ uveřejňoval jen to,
čím se dala církev šlehnout. Nejhousnější ko
medii hraje „Čas“ s francoozským Denisem;
chválí bo dost, ale při tom s nespravedlností
nejvétší šíří o církvi náhledy, které jsou ho
tovou protivou přesvědčení Denisova. A neméně
komediantsky počíná si pomocníček prote
staostko-židovského „Času“ „Přehled“, který
čistí kabát „Času“ od malého chinýří, ale
tlustou vrstvu bláta nechává netknutou ; nuopak
sám ji přikrývá a spíš prohlašuje zu parádu.
I dokázané lži, jichž se „Čas“ na kněžích na
šich dopastil za aféry olomoucké, zcela klidně
znovu opatřoval svým podpisem. Ba ještě se
horší, že v „Čase“ není „soustavné práce proti
klerikální “ Tážeme se: jest těch pomluv ka
tolictva v „Čase“ ještě málo? Aještě připomíná:
„Dnes je celé naše zákonodárství pod tlakem
římsko-katolickým.“ Toho důkazem jest to, že
se v „Červánkách“ i v „Čase“ mohou tisknouti
nejjedovatější lži o katolících. Právě 4. září
„Pokrok“ věnoval katolíkům básničku, která
začíná: „Hoj, černé potvory, vy chátro rasovská,
jak můry pijete nám sporou naši krev! Chcom
účtovati, luzo katovská!“ Tak to jde dále; a
prošlo to censnrou. Pak prý jest náš život
„zklerikalisován.“ Kdyby takového něco na
psal katolický list o židechl Jak by se chvělo
roztrpčením humanitářské srdce „Přehledu“

Nestane-lý (to království v jednotě obecné
církve svaté a římské, tehda strach, še se na ném
naplní čtení, kleréš to dí, še kašdé království
v sobě vosdělené sahyme. A to by se pohříchu na
plnilo, kdybychom se toho dopustili, ubychom se
v sobě rosdělíc, neřku na dví, ale na nékolikero
Se smíšejíc, samí se vé hubslí a kazili; tomu
by se cisosemci nasmáli a rádi by nás dorasili a
semi rostrhli, jehož toho Bůh uchovej!

Biskup Jošt s Rošmberka v dopise
choti krále Jiřího s Poděbrad.

Politický přehled,
Politický ruch se u nás zase trochu rozvířil,

Nekteré zemské sněmy už zasedají; tu učiněny
vesmés projevy proti prodloužení aktivní služby
mužstva třetího ročníku. Na sněmu dolnorakou
ském dr. Lueger útočil prudce na Maďary vyzý
vaje panovníka, za nímž stojí všecky věrné
národnosti v Uhrách : v této polovici říše, aby
Maďarům nepovoloval. Místodržitel popíral sice
příslušnost sněmu k zisahování do vojenských
záležitostí, přes to však sněm schválil pilnost ná
vrhu o tom a tím návrh sám, V neděli dne 13. t. m.
konaly se na mnohých místech v Čechách i na
Moravě reskriptní schůze na oslavu památky
vydání záříového reskriptu z r. 1871, kterým císař
slavně uznal české státní právo,

Na sněmu solnohradském podán návrh, jímž
se vláda vyzývá, aby učinila opatření za příčinou
úplné rozluky společné armády i společného cel
ního území. Němci tedy sami žádají nyní zřízení
samostatné armády, proti níž dosud tak horlili.

Při doplňovací volbě na Pardubsku zvolen
zase bývalý poslanec Udržel 2216 hlasy, agrárník
Švejk dostal jen ro41 hlasů.

Od soboty mešká panovník v Haliči, kde
se účastní manévrů jízdy. Na celé cestě, zvláště
ve Lvově, byl mocnář nadšeně vítán.

Císařským nařízením zmocňuje se vláda
k vydání 15 milionů korunze státních prostředků
na podporu obyvatelstva v zemích živelními po
hromami poškozeného a nouzi trpícího. Pro Čechy
určeno6 milionů, pro Slezsko 3 mil. a pro Halič
2,90.000. Říšská rada svolána jest na den 23, t, m.

Poměry v Uhrách stále kolísají v temnotách,
nic určitého dosud na programu. Nespokojenci
zatím bouří lid, zvlášť nyní proti prodloužení
aktivní služby. V uherském městě ŠSoproniuspo



řádala strana neodvislosti velké pouliční projevy
protivojenské, jichž se účastnili i vojáci. Také
v kasárnách 60. pěšího pluku veVídni udály sedemon
strace podobné, na nichž brali podílui poddů
stojníci.

Po příkladu Maďarů žádají teké Charvaté,
aby i jazyk charvatský pletil za řeč služební a
velení u oněch pluků, které jsou na charvatském
území rekrutovány a doplňovány,

Císař Vilém II od 13. září je v Uhrách,
kde v okolí Mohače účastní se honů. Dnes
v pátek odjíždí do Vídně,

Hnutí mezi srbskými důstojníky trvá dále,
Projevy proti kralovrahům se množí, následkem
čehož jsou nová zatýkání. Četní srbští důstojníci
přecházejí do Uher.

V Turecku trvají prý přípravy k válce dále,
220 tisíc mužů stojí na hranicích Bulharska s
100 tisíc jiných je na cestě. Řádění Turků v Ma
cedonii jest hrozné. Již nyní z bulharského oby
vatelstva v Macedonii dílem zahynulo, dílem jest
vydáno úplné zkáze celých 10 procent. A to prý
jest teprv počátek. Toto pustošení a ubíjení bez
milosti ve většině případů páše turecké vojsko a
bašibozukové a nikoliv povstalci. Dle nového pa
mětního spisů povstalců makedonských k vy
slancům velmocí vypáleno už 113 Vvěsnica ne
65 tisíc lidí, nejvíce starců, žen a dětí jest bez
přístřeší, vysazeno jsou“ na pospas nejkrutší
bídě. A velmoci dosud nemohou se usnésti na
zastavení všech těch útrap.

Z činnosti katol. spolků.
Vuděl. a pedpůr. spolekkatol. pamí

a divok v Hradel Král. pořádáv neděli 30.
t. m. o 2. hod. odpol. v Adalbertina spolkovou před
nášku. Promlaví pí. OI. Nejedlá o Boženě Němcové.
Hojná účast jest žádoucí.

Křest. -katolický vzdělávací podpo
icí spolek „Svormost" v Červemých

Pečkách konati bude v neděli dne 20. září t. r.
o 4. bod. odpol. měsíční spolkovou schůzi v sále
v hostinci pana Josefa Faltyee v Nebovidech. Program:
1. Čtení protokolu minulé schůze. 2. Sdělení epolko
vých zpráv. 3. Přednáška důst. panaJosefa Pradiče,
kaplsna v Nebovidech: „Ponf Lůrdská.“ 4. Placení
měsíčních příspěvků a přihlašování se nových členů.
5. Volné návrhy. I nečlenům vatap volný.

Krajinský sjezd podkrkonošských
organisací křesť. sociálních pořádáse vne
děli dne 4. října t. r. v Úpici. Pořad: Od 9,—10. hod.
dopol. uvítání spolků, o 10. hod. sořadění spolků a
pochod do chrámu Páně, kdež bude slavnostní kázání
a služby Boží. O 12. hod. společný oběd (1 K). Od
1.—%. hod. odpol. konference delegátů XI. volebníhu
okresu, o půl 3. bod. zahájení sjezdu. Program sjezdu:
„Odborové edružování“, promluví p. Jaroslav Astr
z Úpice. — „Žena a dělnická otázka,“ přednese alč.
Jakobcová ze Semil. — „O stavovské organisaci“,

jedná p. Václav Myslivec, redaktor z Prahy. —
Úkončení sjezdu. Večer o 8. hod. zábavní večírek. —
Zveme veškeré stoupence a přátele křesť. socialismu,
aby se sjezdu hojně účastnili. Sejdeme se zde, po
staročesku pravici stiskneme, svá přání a tnšby si
navzájem sdělíme a k další práci zase posilníme,
Bratrské spolky žádáme, by nám laskavě do 29. září
sdělili početúčastníků, kolik si jich bude přát oběd
a nocleh (zdarma) a dostaví-li se spolek s praporem.
— Veškeré dopisy řízeny buďte na katolickou Jednota
v Úpici.

Z Kostelce m. ©. Na den Jména Panny
Marie (18. t. m.) konána zde spolková schůze spojená
s přednáškou. Ač proti jiným dnům pro některé
překážky méně členstva se dostavilo, přecejen průběh
večera byl velmi animovaný. Vp. Jiří Šabula s radce
Král. přednesl delší řeč na thema: „Víra největším
štěstím člověka.“ Přednáška kořeněná vhodnými pří
klady líbila se obecně. Pak 8 rovným zájmem vy
slechnuto několik pěknýchsólových výstopů. Hudební
kroužek za laskavého řízení osvědčeného umělce p.
řed. Jeřábka zahrál zdařile několik vybraných čísel.

Z Libětátu. Zdejší katolická Jednota po
řádala dne 18, září měsíční svoji schůzi s přednáškou
dp. Jaroslava Dlouhého, kaplana ze Semil, „Kdo jest

nepřítelem dělnictva?“ Po přednášce,která se účastníkům velice zamlonvala, sehráli členové zábavního
odboru zdařile jednoaktovou veselobru „Kandidát
amrti.“ Na konec členka výboru sl. M. Fišerova
pěkně přednesla báseň „sv. Václav.“ Zdař Bůb!

Z Lomnice m. P. Dne 8. t. m. přednášel

ve zdejším polka vp. Jiří Sahuls o poměrech českýchv XV. století. Poukázal na neblahý sociální, nábo
ženský i kultarní rozvrat, jejž sa sebou bouře hu
sitská přivlekla. Moderní husité tyto chmurné zjevy
soustavně samičují, ale potřebí jest, aby každý Čech
o nich věděl. Po přednášce svorným potleskemod
měněné pobavilo se shromášdění několika sólovými
výstupy, při nichš laskavě spolaúčinkoval doprovodem
na barmoniu dp. administrátor Knies. Pracujte dále,
drazí bratři, na dráze křesťanského pokroku. Neod
strašuj Vás ta okolnost, jestliže jinde vidíte menší
zájem pro svatou věc; s tím pornýmvědomím, že
bojujete za pravdu,statečně přikládejte raku k díla;
budete odměnění vítězstvím ideálů nejlepších.

V PRAZE »OBNOVUx«

o"Žitnávlci a 9prodeji novinp MLVílí nb
Příkopech.

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.

Ant. Bartoš, administrator, za faráře ve Vřešťové,
» Jos. Tuček, koop. v Pohledu, za kapl. do Vosic, p.
os. Konárovský, kaplan v Kostelci n. 0., sa kaplana

do Vysokého Mýta,p. Fr. Komárek, kaplan v Golč.
Jeníkově, za katech. pros, do Čáslavě, p. Fr.Novotný,
kapl. ve Vys. Mýtě, sa kaplana doGolt Jenfkova, p.

Boh. Kacafírek, ap v Litomyšli, sa katech. tamtéš,p. Štaniel. Kosan, katech. v Rychnově n. K., za katech.
do Cbradimě, p. Karel Ludwig, koop. v Janově, za
katech. do Poříčí, p. Aug. Stránský, apl.v Tratnově,
za suppl. katechetn na paedagogiu tamtéš, p. Jos.
Kašpar, kapl. v Král. Městci, sa administr. doHlušic,

Neomysté: p. Aug Jonáš za koop. do Ranné, p.Jos. Svata za koop. doZruče, p. Fr. Nosek za kapl.
do Nechenic, p. Ant. Symon ze kapl. do Žamberka,

P; Jos. Pořický za kapl. do Kostelce n. Orl., p. Ed.oblreich za kapl. do Trutnova.Na odpočinek vstoupil

$ Vojtěch Zika, far. v Hlušicích V Pánu zesnul p.ojt. Kameš, (V. Vuln.) děkan v Ledči, + 13. září 1903
(naroz. 1863, vysv. 1865.) Uprásdněná místa:
Hlušice, fara, patron. hrab. Děpolda z Černína, ode
dne 12. sáří; Ledeč, děkanetví, patron. Theresianského
ústava šléchtičen na Hradčanech v Prase, ode dne
14. září b. r.

Nastoupení čínné služby vojenské.
Dle výnosu o. k.říšekého ministerstvu války ze dne
4. září b. r. čís. 9.808/[I. badou všichni ti, kteří letoš
ního roku byli do nábradní záloby odvedeni aneb dle
sečtení kontingentu do náhradní záloby připadli, k osmi
nedělnímu výcviku zavolacími lístky na den 6. října
1903 povoláni a mají, když by i zavolací lístek ná
hodou do tohoto dne neobdrželi, bezpodmínečně k osmi
nedělnímu výcviku s arčovacím lístkem v ruce unej
bližšího okresního doplňovacího velitelství ae přihlásiti,
Dle sečtení kontingentu v polit. okresu královéhradec
kém připadají všichni odvedení branci (kromě jedno
ročních dobrovolníků) od čísla losu 873 I. třídy až
do čísla losu 29 III. třídy stáří do náhradní zálohy.
Všichni jednoroční dobrovolníci, kteří dne 1. října
1903 praesenční službu nustoopiti povinní jsou a
dobrovolně tuto službu nastoapiti chtějí, mají se —
aniž by očekávali zavolací lístek — buď přímou svého
pluka, neb u nejbližšího doplňovacího okresního veli
telatví dne 3. října 1903 oblásiti. Ostatní odvedenci
i dobrovolněodvedení, jakož rekruti dřívějšíchročníků,
kteří povinni jsou v měsíci říjnu 1908 činnou službu
vojenskou nastoapiti, mohou se dobrovolně k nastou
pení vojenské služby dne 5. října 1908 u nejbližšího
doplňovacího okresu přihlásiti; každý branec má
určovací lístek s sebou přinésti. — Pp. starostové obcí
se žádají, aby poučením branců o výhodách dobro
volného nastoupení činné elnžby vojenské tyto k na
stoupení činné služby dne 5. října přiměli. Každý
odvedený branec zajisté se jiš připravoval k nastoo
pení služby vojenské a dle toho také své zálešitosti
zařídil tak, že mu to za obtíž nepřipadne, když ne
čekaje zavolání, sám dobrovolně k činné službě ae
přiblásí. Nehledě k tomu, že pravidelné nastoapení
činné služby v měsíci října obvyklým jest, nutno le
tošního roku k tomu přihlížeti, že čím více odvede
nýchbrancůnarukuje,tím vícevojínůpotříleté prae
senční službě na dovolenou propuštěno bude. Do 5.
října b. r. budiž zdejšímu c. k. okr. hejtmanství ode
všech pp. starostů zpráva podána, zdaliodvedeni
z obce činnou službu nastoapili a kteří vyzvání tomu
nevyhověli. Odvedenci, kteří se v cizině zdršují, buďtež
o tom buď svými příbuznými neb starostou obce vy
rozuměni.

Na potlačení tuberkulosy. Tuberkulosa
(souchotiny) přenáší se na jiné osoby hlavně vdecho
váním jedovatiny v chrchlích souchotinářů obsažené.
Následkem toho nutno především o to pečovati, aby
zvláště zaschnutí, napotomní rozmělnění a rozprášení
zaschlých chrchlů do vzduchu bezpečně bylo zamezeno.
Vyplívání a vychrchlování hlenů na lahu jest
nejen ošklivým nešvarem, nýbrž vzhledem k uvede
nému a při značném počtu skrytou tuberkulosou po
stižených osob mezi námi žijících i a přímýmnebez
pečenstvím pro ostatní | spojeno. tím účelem

„ okres. hejtmanství .v Hradci Králové
všem. starostům obecním, aby se postarali o provedení
následujících opatření: 1.) Vevšech veřejných místno
stech, sdravotně-policejnímu dozoru obce podléhajících,
zejména pak ve všech hostinských, výčepních, taneč
ních a zábavních místnostech, potažmo v kasárnách
v obci se nalézajících musí býti vůbec plívání na sem
přímo a bezpodmínečně zakázáno a musí zákas ten
na stěnách dotčených místností, jakož i na stěnách
síní a schodišť, k těmto místnostem přináležejících, zře
telným písmem býti vyznačen. Odporučuje se za tím
účelem zvláštní, velikým písmem potištěné výstražné
štítky ei opatřiti a tyto v dotčených místnostech
v přiměřené výši vyvěsiti. Totéž platí po případě i
pro místnosti v obci se nalézajících obecních, zao
třovacích a soukromých vychovávacích ústavů (chudo

binců, sirotčinců, alamnátů a P) veřejných kachynía stravoven, nocleháren, museí, tělocvičen, kanceláří,
divadel a pod. 2.) Do všech těchto místností musí
zároveň býti opatřen dostatečný počet plivátek, dle
výše uvedeného předpisu vypravených t.j. do poloviny
desinfekčnítekutinou, potašmo jinou vlhkou desinfekční
hmotou naplněných, která pravidelně — a aice nejméně
jednou denně vyprázdňována u příhodnou desinfekční
tekutinou vyplachována býti mají. Obsah plivátek

pak musí v | neškodným spůsobem býti odstraněn,tedy buď s pilinami neb rašelinou smíchán a spálen,
aneb na místa vylit, kde by zaschnutí a rosprá
šení chrohlů bylo vyloučeno. K smíněnému účeli od
poručají se zejména t. zv. plivátka hygienická, t. j.
plivátka, nálevkovitým poklopems objemným otrorem
uprostřed krytá. Vsbledem k uvedenému žádá se pan
starosta, aby neprodleně všem majitelům neb nájem
cům hostinců v obci se nalésajících, potažmo správám
výše uvedených soukromých ústavů příslušnépísemné
příkazy vydal, jakož i aby ohledné obecních místností
v nasnačeném směra potřebné xařídil a aby pak do

4 neděl sem správa podal, jak daleko jak ze eyobce, tak i se strany hostinských výše stojícím 

Ze Všeodbor.sdružení kř dělnictva
Schůse uššího výboru 6. září v Hradci Král. Přítomní :
Urban, Pochmon, Karásek a Polák. Podpora nemoo. udě
lena: Fr. Bergrovi v Parníku (7dnídalnd. katar) 6 K,
K. Tlamkovi v Čáslavi (7 dní krční nemoc) 6 K, V
Pirklovi v Ústí n. O. (7 dní vřed na noze) 450 K,
A. Pecivaloví v Hor. Jelení (7 dní vřed na bérci) 6 K.
G. Novákovi v Plsni (7dní žalud vřed) 4-50 K, Jos,
Nývltovi v Úpici (13 dní rheumatismue) 7-06 K, Jos.
Střemchovi v Sedlci (14 dní poranění holeně) 6 K;

podpora v nesam.: A. mu v Praze 12 K, A.rvinkovi v Rychnověn. K. 8 K. Noví členové:
Z Kostelce n. O. IL tř., s Praby L tř., s Kunčic III.,
= Polné II. tř.

lace ve znamení Hradce nebo
Pardubief Na sjesdu pro vnitrosemekouplavba
v Manobeima v Německu v pátek dne 11. září t. r.
přednášel také prof. A. Smrček jako ©rakouský
referent o průplava pardubicko- přerovsko-krakovském
a o vztazích jeho ke kanálu dunajsko-oderskéma.
Zarazila nás jistota, s kterou přednášející mlnvil o
kanálu, jenž se z Moravy má u Pardabic připojiti
k Labi. Nechceme ani věřiti, že by ústí kanálu u
Pardabic bylo už definitivně rozhodnuto. Ústíjmeno
vaného kanálu a Hradce by Pardubicům a okolí ne
uškodilo, za to však prospělo by velmi celému ae
verovýchoda Českému; nad to pak vodní cesta na
Hradec použitím řeky Orlice je přirozenější a nemy
slíme že i dražší. Ale náš venkov tak důležitým
otázkám nevěnuje pražádného zájmu. „Středolabský ko
mitét“ dle možnosti namáhá se, aby otázku tuto in
teressentům osvětlil, než se strany jejich nedostává
se mu ani odpovědi na některá vyčádaná date stran
rozsahu poažití vodní síly k účelům hospodářským a

průmyslovým vůbec. Netečnost úšasná jeví se tady.sme špatnými hospodáři! Regulace provede se za
naše peníze, ale my jsme tak pohodlní, že se ani po
někaud nerozhlédneme, abychom zrěděli, co povstane
s našich peněz, a jaký prospěch nám z toho v bu
doucnusti vzejde. Až bude regulace bez našeho do
brozdání a přičinění hotova, pak pohodlní vlastenci
zahrnou vládu spoustou křiku a naříkání, kterak
ubozí Čechovéve vlasti své jsou utiskování a odstr
kováni, ač měli by vlastně sobě do duše zahřmíti,
v nich že největší všeho vina. Dokud ještě čase,mohon
přece uvědomělé okresy královéhradecký, jaroměřský,
hořický, kostelecký, rychnovský, královédvorský, ska
lický, novomáéstský, opočenský atd. povstati, aby
odvrácena byla škoda, která by jim vznikla ústím
kanálu u Pardubic. Jest | nutností, aby v na
šem severovýchodu kde kdo poučen byl o důležitosti
chystané regulace. Třeba, aby všecky obce a různé
korporace mocným protestem přesvědčily povolané
kruhy, že ústí připravovaného kanálu u Hradce Krá
lové daleko jest důležitější, než kde jinde.

Politování hodné neštěstí přihodiloss
v pátek dne 11. září odpoledne as o 41/, hod. mezi
Hradcem Kr. a Praž. Předměstím na místě, kde od
erární silnice odbočuje silnice okresní směrem k Plá
ckám. V tu doba vracela se z Hradce Kr. na lehkém
vozíku pí. Traubová z Čistovsi s dcerou Marií. Tyto
seděly na předku vozíku, kdešto v zada nalézaly se
pí. Franková, manželka strojníka zo Všestar a pí. Ko
šťálová z Rozběťic, které si v Hradci přisedly, aby
se pohodlněji domů dostaly. V uvedeném místě stihly
nákladní vůz se dřívím. Chtějíce se vyhnouti, dostaly

se na hromádku štěrka — p obou stranách nepřílišširoké okresní silnice jsou bromádky kamení, tak šo
moohdy nelze se ani dvěma vorům vyhnouti — při
čemž se vozík převrhl směrem k nákladnímu vozu a
osoby £ něho vypadly. Pí. Frankovou přejelo sadní
kolo přes pras,tak že krátce ne to skonala; pí. Ko
štálové sedřenakůže s hlavy, raka jí slomene a jinak
ještě poraněna, ostatní vyvázly bez pohromy. První
pomoc poskytlnešťastným p. dr. Guth z Praž. Před
městí. Soudnívyšetřování jest zavedeno.

Na okrasm a na čištění plic zřísenénové
lípové stromořadí od Marisnské aleje ku Střelnici
novalně slouží účelu svému. Hromady škvárů mezi
stromky „výtečně“ brousí krasocit třeba i procháze
jících se kolem členů okrašlovacího spolku a neoko
pané dosud lipky v boji svém s urostlým drnem
marně volají za rozkopání dusících je pout. Snad ci
konečně všimnou milosrdné duše ubohé okrasy.

Cirkus Hemryhe, který dnes provedezde

poslední představení, svými uměleckými výkony nejenže uspokojil, ale v mnohém ohladu až překvapil.
Epidemie. Na základě výnosu c. k. okres.

hejtmanství v Hradci Králové se dne 10. sáří t.r. č.
84014 upozorňuje purkmistrovský úřad, že v Novém
Hradci a v Klaku zádašní či černý kašel opidemicky
panuje a varuje občanetvo před bližším stykem s ro
dinami nákasou postišenými.

Uřední hodiny u c k. hlav. borního
úřadu v Hradei Králové od 1. říjnat. r
počínajíc jsou ve všední dny od 8 do 12 hodin do

Jedne a od 1 do 5 hodin odpol. (s uzavírkou po
adny ve 4 hod.).

Krajinský sjezd českých mlynářů,
nemědělců a pokařů konáse dno 27. září t.
r. 0 10. hod, dopol. v zasedací síni okres. zastapi
telství v Grand-botelu v Hradci Král. Na sjezdu
tomto pojedná se o výsnamu pěstování chlebovin a
o opotřebě mouky a pečiva s nich domácími šivnostmi
vyrobeného pronaše národní hos tví. 1. Za mly
náře: p. Boh. Ryšánek, majitel mlýna v Kamýku,
promluví o českém mlynářství, jeho nynějším úpadku
a o prostředcích na sáchranu a povznesení jeho. £.
Za zemědělce:p. H. Srdínko,sem.poslanecastarosta
okres. výboru se Svobodných Dvorů, pojednáočeském
obilnictví, jeho nynějším stavu, potřebách a úkolech.

3. Za pekaře: E . Formánek, říšský poslanec a
A“ Rou KEDYpromlaví o klesajícídirnostipekařské a kýžené nápravějejí zpracováním domácí
mouky. 4. Návrh na zřísení jinského komitétu.

Vyušitkování vodní síly zkanalice
vaného Středního Labe. Výbor „Středolab
ského komitétu, maje ma uřeteli blížící se úpravu a
kanalisaci Střed. Labe, hledí všemožně k tomu půso
biti, by veledílo to tak prováděno bylo, by obyvatelstvu



-oelé atrakční oblasti polabské přineslo co největších
prospěchů. Jedním £ veledůlešitých momentů, kteréš
přehlédnouti nelze, jest i mošnost vyašitkování vodní
síly Stř. Labe, proměněné v sílu elektrickou k účelům
semědělství, průmyslu a potřebě měst. Z tobo důvodu
rozeslal výbor spolku interresontům svláštní dotasníky
o mošné spotřebě síly elektrické, ješ vyplněné měly
se saslati jednatelství spolku. Z příčiny, že mnobo
Intereesentů dotazníky ty dosud nesaslalo, vznáší
k nim výbor v zájmu veliké důležitosti věci samé
uctivou žádost, by dotasníky jim zaslané laskavě vy

Inili a co nejrychleji jednatelství „Středolabského
jtétu“ v Lánech na Důlku u Pardubic zaslali.

Neb provádění prací kanalisačních kvapem ne blíží a
„jest natno, by bned při stavbě pohyblivých jezů byl
stát jako podnikatel stavby o zájmu obyvatelstva po
labské oblasti na využití vodní síly nálešitě přesvědčen
a tím aby mu poskytnota byla možnost, do detailních
plánů jezů těch projektstrojního zařízení svrchu řečenému
účela odpovídajícího vsunoati, coš by po provedení
jesů a velikými obtížemi, ba docela nemožným bylo.
Pročež doufá výbor Středolebského komitétu, že snaha
jeho dojde náležitého porozumění a ocenění, podotýkaje
opětně, že data mu laskavé edělená nejsou nikterak
závazná, majíce pouze ráz informativní.

Nové okresní hejtmanství. Nejvyšším
roshodnutím ze dne 31. srpna t. r. bylo schváleno,
aby v Nové Pace zřízeno bylo nové okres. hejtman
ství, zaujímající dosavadní soudní okresy Hořice a
Novou Paku. Soudní okres hořický vyňat jest s po
litického okresu královéhradeckého, novopacký z ji
čínského. Úřadovati se počne dne 1. října 1903.

Povedle se. V den, kdy Jeho Milost njdp.
biskup Dr. Jos. Doubrava meškal na výstavě v Pardu
bicích, seděla tam v chrudimské pivnici dosti četná
společnost. Lze vysvětlit, že se mluvilo též o návštěvě
páně biskupově. Ta jeden přítomný pán brousil svůj
vtip o p. biskupa způsobem věra nepěkoým, ženětina
pak při něm sedící statečně mu pfisvukovala. Po od
chodu jejich ulehčil si kdosi: „Jsou to ti skláři přece
hrabiáni; to musí být nějaký mistri“ (Byli ta na
výstavě sklářští dělnícibrádelskóho továrníka p. Růckla.)
Ale od jiného dostalo ee ma vysvětlení: „Vědyť to
není žádný sklář; přijel se skláři, ale je to řídící
učitel N. z B a jeho paní — snám je ještě s Pi“ —
Povedlo se! Řídící učitel dělá poctivým sklářským
dělníkům ostada!

Petice za zlepšení kougray ducho
vemstva k rukám p. říšského poslance V. For
mánka podepsali pp. starostové obcí Dobřenic, Prav
a Syrovátky. :

Posvěconí dvou křížů ve farnosti
Dobřemlcké. Sr. kříže, pomníky Božské lásky
v osadách postavené, svým zevnějškem jasné vydá
vají svědectví o náboženském smýšlení obyvatelstva.
-Co usoudí, kdo jda osadou Pravekou, do Dobřenic
přifařenou, uzří na čisté návsi kamenný kříž s pěkně
pozlaceným Tělem Páně, obehnaný vkusně natřenou
železnou zahrádkou? Nic jiného, než že křesťanský
dach, ač mnoho má nepřátel, v osadě Pravech novy
hynal. Záslahu o obnovení ev. kříže toho má esně
kterými zbožnými občany p. starosta Lejhanec, na
jehož popud částečně obec, částečně dobrodinci kryli
potřebný náklad. © Dne 26. července byl sv. kříš
ten po dojemné řeči dp. ketechety Jakla s Hradce
Králové slavnostně posvěcen. — Táš slavnost konána
6, září v druhé přifařené obci Syrovátce. Prudký
vichr porazil o loňských velikonocích kříž na
„zemku velkostatku proti továrně stojící. Laskavostí
nynějšího držitele vlctp. Karla Weinricha postaven na

„jeho místě nový kříž nů s dovedně malovanýmčlem Páně, (dodaným od křesťanské akademie v Praze),
tak že místo od nepamětných dob, jak archiv farní
svědčí, sv. kříšem zdobené i budoucím hlásati bude,

-že i v době náboženské lhostejnosti muohých někteří
chybě věku svého přece nepropadli. Zásluhy p. ředi
tele cukrovaru Hynka Erlbeka a p. starosty Jana
Vodičky o postavení této památky umučení Páně
"všeobecně jsou uznány. — Nyní opraven bude i av. kříš
v Dobřenicích u „Kuklínek“ a tak všechny tři obce
farní osady Dobřenické chlubiti se budou krásnou
ozdobou křesťanských obcí — av. křížem.

Pre krajimy krupobitím stišené
vybráno v obci Dobřenicích při sbírce obecním úřa

-dem podniknuté K 6-20, při sbírce kostelní K 16,
takže s darem p. velkostatkáře Weinricha vybráno
K 14230.

Z Nechamle. V neděli dne 27. šáří t. r.
:pořádán jest v městském divadle sdejším velký kon
cert virtnosa na housle Milana Zany za spolaúčinkování

koncertní pěrkyné slč. Boženy Durasovy z Praby.Klavírní průvod obsterá p.K. Paul, virtnos na klavír.
„Začátek přesně o půl 8.kod. večer.

Z Josefova. Petici za úpravu kongruydu

Banky saslal obecní úřad města Josefova a obce
Z černé kremiky. Dne6. t. m. vyšli si

„někteří občané s Jablonce n. N. ke Sněhovu, odkud
lze přehlédnouti kus českého kraje. Pozornost vzbu
sovali vedoucíse inteligentní mladík se sličnoudívkou.
Pod Mukařovem nešel již mladík pohromadě s výlet
níky ani s dívkou, zůstal totiž vzeda. Když byl asi
'/, bod. vzdálen, vytábl revolver a střelil sedo prsou,
načeš hned padl u prostřed silnice. Přikvapivší lidé
hleděli krev zastaviti, ale marno. Na sjednaném po
vose do Jablonce nešťastník dokonal. Příčinatéto

-sebevrašdy jest prý, že otec milenky nepřál této zná
mosti. Bůh to snď!

Úmrtí. Pan Jasa Poličaneký, řídící učitel
-9 České Skalici, semřel náhle dne 15. £. m. raněn
jsa mrtvicí vo stáří 63 roků,

Z Čáslavě. Ve domácí pokladn
-od věeodborového at: us žádali“člsnově

„katolické„Jednoty zdejší zábavní večer dne 13. t. m,Sehrána zdařilejednoaktovka a provedeny žertovné

kuplety, kteréš odměněny byly pentachajícím potleskem-čestně shromážděných členů jednoty i hostů jími uve
dených. Rovněš i sextet katolické jednoty přičinil se

o udržení dobré nálady. Všichni odcházelinepokojení:8 přáním, aby brzysase jednota něcopořádala.V sájmu

hmotném i duševním jednoty jest, aby členové v hor
livosti, kterou již několikrát osvědčili, nenstávalí a
aby jednotlivci podrobovali zájmy své celku — spolku
— jehož cílem jest zejisté dobro všech. —Na den sv.
Václava chystá jednota přednášku vzdělavací, spojenou
s divadlem. Zdař Bůhl,

Krádeš ma faře. Dae8.záříb. r.o svátku
Narození P. M. vloupali se mezi ranními službami

gošími neznámí lupiči do farní budovy v Horníchtěpanicích u Jilemnice a poškodivée nábytek vmíst
nostech farářových s menším obnosem peněz opět
unikli, aniž by dosad vypátrání byli.

Z Hlízova u Kutné Hory. Dne6.zíří
t. r. měli jsme v naší tiché obci ulavnost. Z dobro
volných příspěvků zbožného lidu našeho pořídili jeme
novou krásnou sochu P. Marie, opravili kapličku pod
lípami a kolem ní postavili železný plot. o byla
v kapli ve dvoře hraběte Chotka eloužena mše sv. a
odpoledne ve 3 hod. byl slavný průvod ke kapličce,
kde byla socha Rodičky Boší posvěcena. Věru, impo
santní to průvod, lidu bylo veliké mnošství, snad
celý Hlízov do jednoho, mužských více než žen,
kromě toho i z vůkolaích vesnic mnobo ctitelů ma
riánekých přišlo. — Po příchodu procesí měla dru
žička proslov, báseň „Zdrávas Maria,“ načež vp. Zo
lený, administrátor ze Sedlic, měl kázání, v němě

s nadšením poučil nás, že úcta naše mariánskáúoprávněná s še je tak dávná, jako církev sama. Na
to socha matičky Boží posvěcena, vykonána zde po
božnost, načež vrátili jeme se po 6. hod. domů. Na tento
den budeme dlouho vzpomínati, pro nás byla to pouť
mariánská. — Štědrým dárcům, mezi nimiž největším
obolem přispěl urozený pan hrabě Em. Cbotek, od
platí hojně Panna Maria svou přímlavou v nebesích.

Z Libštáte. Bohuslav Brádler, 17letýzá
mečnický dělník rodem z Dessendorfa, náboženství
starokatolického, složil dne 18. září vyznání víry
Mmsko-katolické ve farním cbrámu Páně av. Jiří,
Jeho otec. Josef Brádler, starokatolík a tesařský polír,
navrátil ne taktéž před krátkým časem do sv, církve
římsko-katolické na smrtelné posteli.

Z Polmé. Dne 14. září t. r. konány u nás
cyrillské exercicie, jež v naší královéhradecké diecósí
již po 10 let horlivě provádí odborník u věci této
vdp. Dr. Mrětík, arciděkan chradimský. Ač v neděli
i pondělíráno bylodeštivo,sešloseúčastníkůz měste
i okolí dostatek. Exercicie zabájeny zpívanou měí sv.
slonženou dp. Alfonsem Hornekem ve velkolepém děk.
zdejším chrámu Páně, kterýš v posledních létech péčí
nynějšího děkana a vikáře vdp. Joa. Šimka byl restau
rován ajest attrakcí města našeho, neboť náleží knej=
větším a nejkrásnějším kostelům v Čechách. Při měi
sv. podána ukázka vzornéholitargického zpěvu církov
ního. O zdařilé provedení jeho postaral se kostelní
sbor polenský se zpěváky a zpěvačkami zhořskými ze
sousední Moravy. Tito zejména na starost ei vzali
zpěv chorální e zazpívali s průvodem varhan introit
a commanio na den Pozdvižení av. kříže připadající,
snažíce se podati důkaz, že i na nepstrné vesnici se
zdarem lze pěstovati přesný zpěv církevní. Společně
ak zazpívaly oba sbory na týž den připadající gra

dnale a offertorinm pro sm'šený sbor od Leitnera a
mši od Horníka, jakož i dvojblasné pange lingna od
Hallera pro Ženské hlasy. Horníkova mešní skladba
zamlouvá se svojí melodičností. Zvláštní chvály však
zasluhuje Hallerovo pangs lingua, jež je skladbou
velice krásnou a bylo též skutečně krásně provedeno.
Po mši av, zapěl sbor polenský vkostele ještě některé
jiné ekladby jak litargické, tek i jiné, jež mimo

liturgii ku povznelení mysli věřících ve chrámě lze
zpívati, jakož i některé písně lidové. Značnou pozor
nost badila vložka pro baryton O salutaris bostia,
složeus komponistou Fr. šl. z Lichtenfeldu, učitelem
z blízkých Nových Dvorů. Účastníciodcházeli z chrámu
Páně uspokojení a krásným zpěvem dojati a povzne

šeni, jak vyslovil se v řeči své k shromážěným vdp.vikář Šimek ve schůzi, ješ se nato ve dvoraně hotelu
„U černého koně“ konala, a v níž nejprvé dp. Horák,
kaplan chrudimaký, v důkladné přednášce promluvil
o thematu, v čem záleží pravá církovní hudba, vylíčil
její dějiny, vyjmenoval její vynikající komponisty a
vytknul vady v mnohých kostelích ve zpěvn a hudbě
se vyskytující. Po přednášce prováděl předseda diec.
cyr. jednoty vdp. Dr. Mrštík a účastníky cvičení jak
písně lidové, tak i chorálu, připojiv mnohé vzácné
pokyny z bohaté zkušenosti své, jimiž by se horlitelé
pro obnovu a opravu zpěvu kostelního při záslužné
snaze svó měli spravovati, aby horlivost jejich ne
minula se cíle svého, nýbrš korunována byla sdár
ným výsledkom. Účastníci sjezdu poslali holdovací
telegram nejdp. biskupovi Dr. Doubravovi, kterýž
ihned telegraficky odpověděl. Exercicie trvaly do 2 h.

odp. O jejich zdar získal si zásluhu p Fr. Korejtko,
ředitel kůru, dále F Lorencová, choť ředitele měšť.školy dívčí, a pí. Procházková,dále slečny: Neubau
rová, Grossová, Sadilová a Vítková; pak zpěváci:
Havlíček, Kastner a Přikryl; ze Zhoře dp. farář Miča
a pp. učitelé Malec a Confal. Přičiněním jich všech
sdařily se exercicie nade vše očekání.

Různé zprávy.

O velehradských památkách. Zaúčelem prozkoumání památek velehradských, a blavně
vyhledávání hrobu sv. Methoda, konána 9. září
přiměřené pobožnosti a po nadšeném oslovení dp. P.
rektorem Wireigem porada na Velehradě, na níš brali
účastenství P. T. pp.: dvor. rada Houdek, ředitel
Maška, olomoucký kanovník Dr. Pospíšil, megr. Vla
dimír Šťastný, sasesoři Dr. Schneider a Vychodil, prof.
monsignor Chodníček, Saner a Dr. Nevěřil,nadučitelé
Miklík, Joklík a Tichý, dr. Sedláček, děkan Kloveta,

radové L a“ Mikšánek, Dr. Stojan, faráři Prikryl,P. Toneče Brázdil a Vaculík, archivář Snopek,
rektor P. Wirsig, ředitel Trnka, pošt.oficiál Čechmánek,
radní Osvětimaneký, Klein s Velehradus domácí du
chovenstvo. Na adě dopisu centrální komise pro
sachování historických památek sestaven ostematioký

plán na kopání na Velehradě a v okolí. Zajímavýtento předmět zavdal příležitost ku divé debatě, kteréž

se súčastnili pp- Maška, P. Wireig, P. Strýhal, Čechmánek, Přikryl, Houdek, Miklík, Vychodil, Snopek,
Schneider. Dle ustanoveného plánu bude se kopati po
přednosti u kostelního oblouku, za apsidou, v zahra
dách klášterních, pak pod „Hájem“, na „Hrádka“,
„Rákosí“, na Bachlově, „Modle“, ne Starém Městě,
u Ub. Hradiště a u Spytinova. Práce tato při výbaře
pro hrob ev. Methoda svěřena komisi archeologické
s sice pp. Houdkovi, Maškovi, Vychodilovi, Chodníčkovi,
Miklíkovi, Nevěřilovi,Sauerovi, Přikrylovi, Vacalíkovi,
Joklíkovi a Klemovi s tím doložením, že jsou oprávnění
přibrati si, koho za vhodna aznají. Panu Cechmánkovi
a faráři Brásdilovi za pomoci nadačitele Tichého a
osvětimanské obce ověřeno kopání u av. Klementa a
proskoumání jeho okolí. Výbor pro brob av. Methoda
povolil na práce tyto prozatím 1250 K a bude se
domáhati slíbené státní subvence. Uznáno však také
za potřebné, mimo motyk i péra se achopiti a prozkou
meti archivy dosud neuepořádané a jiné historické a
písemné památky. K tomu účelu ustanoven zvláštní
odbor, který rovněž splnomocněn doplniti se dle potřeby.

Školám českým k novému ákol. roku.
Před nějakým časem proběhla novinami zpráva, že B.
Tempský, pražský nakladatel, odkázal německému
kasinu v Praze 10.000 K, společnosti pro pěstování
německé vědy 20.000 K, německému „Schulvoreina“

10.000 K. Člověk jen trochu cítící, pozastaví se
u těch číslic, když pováží, že v těchto 40.000 K, vě
novaných jen německým a nám zjevně nepřátelským
spolkům, spočívá slušné procento vytěžené českou
prací českých spisovatelů a učenců, kteří u Temp
ského dávali tisknout učebnice a spisy vědecké. Byl
to kas naší národní nevyspělosti a lehkomgelnosti, — Ale
jsou obory, v nichž pracujeme tímtéž způsobem dosud
a to také na poli školském. V nakladatelství Temp
ského se vedlo vše úplně německy, ale učebnice české
jsme kupovali, Obchod učebnými pomůckami A, Pichle
rové ve Vídni ani na české dopisya objednávky ne
odpovídá a přece je dosud celá řada českých škol,
které objednávajíce od firmy této úplně ignorují
závod Janského v Táboře. Ale jsou ještě jiné, na
pohled nepatrné věci, při nichž čávodů domácích jen
na svou škoda nedbáme, ač se za ně ve škol. roce
vydají slašné sumy peněz. Kdy i v obora tomto zač
neme býti úplně svými na prospěch vlastní? Či stále
zůstaneme i zde tapými až kn podiva?

Zpupmost firem německých vůči
lida našemu je známa, ale zpupnostjejich k od
běratelům a zákazníkům je nad pomyšlení veliká
„N. L.“ píší v čísle 220. o takovémto případu násle
dovně: Zvláštní národní zpopností vyznačuje se
„Harlander Baamwolspinerei Zwirnfabrik in Wien.“
Zdejší jistý továrník potřebuje pro výrobu svoji větší
množství nití, objednal je u jmenované firmy česky.
Firma zakázka sice vyřídila, ale poslala účet německý,
kterýž arci byl odmítnat. Na to došel od pražského
zástupce firmy tento přípis: V příloze posílám vám
zaso účet nazpět. Firma naše nevyhotovaje naprosto
žádných českých účtů a v případu, že si facturu
nepodržíte, trvám na vrácení zboží, F. V. Hlavatech,
Prag Schalengasse I. A tohle dá si líbiti příslovečná
česká trpělivost? Jest možno si pomysliti, že si od
této arrogantní, národně-naduté firmy dají vyhoto
vovat účty naši čeští obchodníci? Ptáme se: Což pak
bychom nedovedli vyrobiti také takové nitě? Továrník,
který nám doklad této německé zpapnosti poslal
k nahlédnutí, žádá naše odborníky, aby si neobtó
žovali aděliti mu, jak by se výroba, náležející dosud
této privillezované firmě, dala zfíditi u nás, neboť
neváhal by prý sehnati na vymanění se z tohoto

ručí potřebný kapitál, který na nízký úrok v zá
ožnách našich uložen jses, evojí pasivností jenom

zase nese užitek podnikavýmNěmcům. Tolik „N. L.“
— Směle říci můžeme, že mnoho, ba velká většina
obchodníků našich odebírá po mnohá léta nitě od
firmy uvedené a dali si tedy dosud všickni líbiti ně
mecké dopisování. My k tomu dodáváme: Ve Dvoře
Králové prospívá již po delší dobu chvalně známá
továrna na přízi a bavlnu, náležející pp. Zlatníku a
Tlapákovi, která má sklady své i v Praze (na Václav.
nám.) a jejíž výrobky úplně se vyrovnají cizím. A

o hry pak četní obchodníci a průmyslníci v Prazenově

Národní rada. Valný sbor Národní rady
české měl v neděli dne 13, září svou ustavující schůzi.
Ze strany křesťansko-sociální vůbec účastnili se jí

ouze pp. V. Hovádek, A. Jiroušek, V. Myslivec; dr.
oudela za posl. stranu katol. národní na Moravě,

Jan Lhoták ryt. ze Lhoty za red. „Katol. Listů“ Fr.
Srbený za red. „Hlasu“ v Brně, To jest pramálo Jzástup
ců naší katol. strany. Dle toho také provedeny volby.
Předsedou zvolen dr. Jos. Herold, místopředsedy: dr.
Ot. bar. Pražák a dr. Fr. Stratil; výbory: dr. Em.
Eogel, dr. Jind. Šolc, St. Kubr, dr. Kar.Baxa, dr. V.
Perek, dr. J. Pospíšil. Ve výboru jest tedy většina
advokátů, ze tříd středních a dělnických nikdo.
Následkem toho národní rada není vlastně úplná a
a to zaso vlastní vinou stavů nezastoupených. Přijaty
návrhy na zřízení odborů: 1. pro Morava a Slezsko;
2. menšinového; 2. jazykového; 4. tiskového; 6, finan
čního; 6. národohospodářekého a sociálního.

Maďarské plaky. Odečteme-lišest chor
vatských — jest 6 pluků,jež nemají žádného Ma
dara (Prešov a Trenčín, Temešvar, Bystřice, Sibíň a
Karanseber(rumunská stanice doplňov.okresu); dále
8 pluky, kde jest nanejvýš 10 procent Maďarů, 5
Inků do 20 proc.; jinak jsou jen 4 pluky čistě ma

ké, dále 8 s 90 proc., šest s 80 proc. Maďarů.
Pak se horuje, še království uherské jest po většině
zemí meďarskou|

Ovoce ma stěnách. Při stěnáchdomůdaří

ee nejen víno, jak u nás bývá obyčejem, ale inej
vzácnější stromy ovocné, kteréž nesou drahé£VTtabnlové. Na př. v Allenšteigu v Dol. Bakousí
hostinský Glanner na domě hrušeň po odrech vede
nou, kteráž mu r. 190%dala na 600 hrušek. Co
prázdných u nás stěn výhodně na východ a jih
obrácených, po níchš by se vzácné ovocné stromky
daly uměle rozváděti! I ten tedy, kdo vedle domku



evého nemá zni kousek místečka pro zahrádku, může
se tímto způvobem potěšiti zelení ua svém příbytku,
ochotnati plodů, ano i nějaký baléř zíokati; případně
lze i za získaný takto peníz stavební náklad zúročiti.
Ku pěstování takovému musely by ze ovšem vybrati
druby vzácné a veliké, ješ draze a snadnose zpeněší.
O pěstování podobném vydány jsou i spisky na
poučení.

Z Čermileva. Das 8. t. m. konali jsme u nás
za krásné pohody slavnost svěcení nově apraveného
hřbitova a varban, kteréžto obřady s nevšední ochotou
vykonal vys. důst. pan prelát Frant. Hampl z Hradce
Králové. Odpolednepak téhož dne pořádela katolická
jednota naše velikou obžinkovon slavnost a jenou
s koncertem (na počest vzácného hosta vys. ůst. p.
preláta) « večer divadlo. Celá slavnost zdařila se
znamenitě k radosti naší a ke zlosti rozličných našich
„přátel protinožců“. Zvlášiě obžinkový průvod e okrá
šlenými vozy a případnými bosly vyjímal se velice
krásně. O milou zábavu při koncertě postaral se p.
Beránek z Hradce Králové svými pěknými solovými
výstopy, jakoži dívky černilovské prodáváním po
hlednic, losů k tombole atd. Ka konci své zprávy
vzdává výbor katolické jednoty srdečné díky vys.
důst. panu prelátovi, jakožto svému čestnéma člena
za jeho dar 30 kor., milým hostům bratřím z Třebe
chovic, kteří na úvou vozech k nám zavítsli a všem,
kteří jakýmkoliv způsobem o zdar alnvnosti se přičinili.
Další činnosti Zdař Bůh!

Prof Můllera „Dějepiscírkvekato
Meké“ pro reálky, gymuasia právě ministerstvom
vyučování schválen.

(Zaslano)
Poděkování.

Vzdělavací a polpůroý spolek křesť.sociál. paní
s dívek z Hradce Králové, jenž dne 10. září uspo
tádal pouť do marianského chráma Páné v Heřma
nicích u Jaroměře, srdečné díky vzdává tímto vdp.
faráři Pet. P. Polreichovi za laskavé uvítání poutníků a
doprovod jich při návratu, zároveň i za ochotné
spolapůsobení při této poutní pobožnosti. Díky
vzdávají i dámy 2 Jaroměře, které se také pouti
účastnily.

Zasláno.
Pomoc ubohým!

N štěstí, jaké stihlo 19. červenceČeský jih, jest
známo všude, ale dosah jeho je dosud neznámý. Hlad
je již na obzoru a pomoc nepřichází odnikad. Nej
bůře na to bude osada Kaliště, která je rozložena
v náhorní rovině 600 m uad mořem. Ve všech s00
sedních osadách níž> položených bylo aspoň něco
ušetřeno, někde palovica, jinde třetina, ale v Kališti
bylo zničeno vše i ty brambory, tak že se neaklidilo
zbula nic, Při té smutné vyhlídce do budoucnosti
tane nám na mysli jedna věc, která nás nutí k že
brotě. Jeou to školní děti, u kterých jest se obávati,
že do školy choditi nebudou, vždyť by na cestě hla
dem padaly jako mouchy. A přece bez vyučování je
nechati nemůžeme, Usneeli jsme so na tom, že děti,
jichá zde jest skoro 400, budeme živiti, chceme-li je
do školy dostati. Obracíme se proto s prosbou ku
všem známým kněžím, nčitelům a pakblavně k pp.
katechetům, aby svým dětem ve škole vysvětlili bídu
našich dětí. aby zavedli a«poň a majetnějších krej
carovou sbírka « tak aby maličkým zase maličcí
prokázali milosrdenství, které, jak věříme, Bůh bez
odplaty nenechá. Dárky buďtež odeslány podepsaným,
kteří pak veznam dárců uvořejní v Obnově.

V Kališti u Humpolco, dne 16. září 1903.

Tom. Hareš,
Vince. Hyxa, říd. učitelfarář.

"Cržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 12. září 1403 1 hl,

pšenice K 11900—1200, šita K 900—960, ječmena
K 8:00—8 30, ovsa K 6:00—6 40, prosa K 9:40—10'00,
vikve K 11:00—1300, hrachu K 1700—1900, čočky
K 2600—00 00, jabel K 20:—, krup K 1600"-—24000,
bramborů K 3-20 -3-40, jetelového semene Červeného
K 60-00—88 00, jetelového semeno bílého K 80—120
jetelového semene švédského K 6000—80'00 máku,
K 24'50—2800, Iněného semene K 1400—1600,
100 kg. žit. otrab K 10:50, pšenič. otrab K 1000,
1 kg. másla K 2-20—2:40, 1 bg. sádla vepřového
K 1'72—0'00, tvaroba K 0-28—0:32, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa zelí K 400 —8'00, 1 kopa kapnsty K 3'00—4-80,
1 kopa cibule K 0:50—080, 1 kopa drob. zele
niny K0-80—160, 1 pytel mrkve K1:60—32"00,1 kopa
cerele K 0-80—2.80. Na týhodní a obilní trh v Hradci Kr.
12. září 1903 odbývaný přivezeno bylo: 1) Obilí
bl pšenice 1015, žita 494, ječmene 1133,ovsa 626, prosa
28:/,, vikve 9, hrachu 23, čočky 1, jahel 12, jete
lového semínka 86'/,, lněného semínka 2, máku 106%/,,
2) Zeleniny: zelí 126*/, kop, kapasty 90:/g, cibule
841/, bl, drob. seleniny 46 kop, mrkve 57 pytlů,
brambor 1001/, bl. cerele 20*/, 3) Ovoce : jablek 30:/, hl,
hrašek 66 bl,čvestek 775 beček. 4)Drobného dobytka:
vepřů 7 kusů, podavinčat 779.

Svaté obrázky
ošeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa solášíč výhodnýchpodmínek

Kmel Šimek v Č. Bndějvicích
oap> Vsorky jsou na pošádání k disposici.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž

skýchA nomakých vzorůspracovanékalichy, ciboře,mene e, avicny, oltářní | atd.
zárukoutrvanlivostí. nev pov

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu r doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníšeno bylo, doporučují se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.

Adresovánví vědy doslovné so v: proňmje.KOK
ABrahktikant
přijme se v c k. dvoroím
fotografickématelieru "©

J. F. LANGHANSE
V HRADCI KRÁLOVÉ.

+ M

MS Bude přijat pouze absolvent Aměšťanské nebo | některé
nižší střední školy. "JR

M E K

»—————
Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučují svůj závod socbařsko-kamenický k pro
vedení prací hřbitovních, jakož i svůj

SRB“hojně zásobený sklad "ji

holových náhrobků
z různých druhů mramorů, žul a sienitů v provo
dení vkusném, v cenách nejlevnějších. Současně
uctivě zva P. T. zákazníky k shlédnutí mého zá
vodu a v práci se nacházejících i hotových vý
robků. Závod můj nachází se nyuí ve vlastním
nově postaveném domě v alici Čelakovského (před
labským mostem.

Zdenko Ježek,
průmysl! mramoru a žuly v Hradci Králové.V———,,,,,
W*>Přijme se zručný |

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodinyv trublářském

—- závodě

Frant. Třasáka v Hradci Král.
(Pětidomy.)

URI LI L n n mm———ee

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
. (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Hoškudly, laráře vo Výpraehtieleh)

Mdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všeci kostelních paramentů, $

praporů a kovového náčtní.
i Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

se na požádání franko zašlou.

půkáNvjaěsáoávýnévý0 1010 010100 0 rd- 0-00 9 DEPdeěstnh| 8] di

M58880080.00l
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LARAHNNTIEI

dkolíknihy<a
pro veškeré ústavy má

v hojné zásobě
ve schválených vydáních

lále na skladě

knihkupectví

5. PoVače che J, DOSDÍŠ

Založeno r. 1808.

0

Seznamy zdarma.

| EECEKEEKC)
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
vovénádoby, křížea td.

Vídeň,
VIL 0., Seiden
gase čís. 35.

Na nkásku zasílá
se vše framco.

PAMA, PAMA a

a85 288 a MANMONÁ

zmatkem
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KEHEtLÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab

skému mostu. 4Král Vinohrady, Karlova třídač. 8.

Cesniky zdarma a franko. Pochrdmá uznání od.
předních českých umělců. První výstavní ceny.



Následkem spojení | dvou
skladů nábytkových prodávám
za ceny výrobní

jen ——
na Malém náměstí

Nábytek, č. 7 v HradciKrál.

od |zařízeníPdo"pokojů
Nábytek, František:Úatějček.

výroba, "UN

kazatelny,"ili
SRB“Boží hroby, "Jj

PEB“ křížové cesty,

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 výbody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Prodám, po případě pronajmuHOSTIREG
v Hoře Katné

v němž jest lokál, kuchyň, skleněná veranda,
zahrada, sklep a jedna místnost k obývání; mimo
to ještě byt o třech místnostech. K nastoupení
1. ledna. — Bližší sdělí majitel V. Březský
z Ploskovic v Haře Kutné.

KÁŘÁZKKÍŘ
První královéhradecká

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vil atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloží se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškeré práce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obrábéné výrobky a fornyry.

ORP>Vzorkovýsklad látek. i
Oalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilovatřída č. 820.

Pardubice, Sladkovského ulice č. 334
ve vlastním domě.VON

a
SSD

5558ča č 68

Kostelní
náčiní:

BEE“ vlastní výroby

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.

Prvni výroba

věžníc

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

levná, jakost výborná,

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

Š. 146 ut., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporněuie se

Hi ku dodání okem chrámových,
4 od nejjednoduššího aš k boha

tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sí

těmi | vsasením.

Vetkere rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.
k

ORF"Nesčetnáveřejnái písemná pochvalná uznání. "ij

Založeno roku 1886.

Doořs
Ústerreichs Bedránger

die Los von om Dewepung
- Napsal Rudolf Vrba.

Cena 10 korun —

Lze objednati: nivnáč, knihupectví, Praha II.

pr poPY: Cyrillo-Methoděj. knihkupectví,Praha I., Melantrichova ulice a u spiso
vatele R. Vrby, kněze, Smíchov č. 1042.

KEPXEXEPXÉKPR XPKX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučen

umělecký závod M ' %Jos. Aileslica
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, -wm
we-kazatelen,

uj křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s odbornon dokonalostí přesné dle slohu. Zvlášť
X trvanlivé zlacení a polychromování, všesolidně
j a levně při výhodných platebních podmínkách.
M Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

x Závod pro kostelní práce a výrobusaložen r 1591.

KEN X PXPNHPKÉŇ

KEXXHREXP

pbeKdbKOP+
rámcůp„»—

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného, Jněného, 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 druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

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

O8p*>Denně čerstvé <

raky, srnčí a zvěřinu vůbec
chutně upravené lze obdržeti

Y RESTAURACÍ „OHICAGO"

v Pražském Předměstí
u Hradce Králové.

Výtečná kuchyně u znamenité pivo.
Obsluha vzorná.

Ceny levné. — Zahrada. — Veranda.
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T7roucídíry
vzdává uctivě podepsaný Vysoce Důstojnému Pánu, panu

dana o/vakupovi kanooniku,
který ráčil minulou neděli v nepohodě vážiti obtížnou pouť z Hradce do Podulšan, kdež nám vysvětil z plnomocenství
J. B. M. nový kostel, proslovil mistrně úchvatnou slavnostní řeč a obětoval v novosvatyňce první mši sv. .

Zároveň také projevuje tentýž níže znamenaný srdečné díků vzdání Veledůstojným Pánům, kteří Svou
milou přítomností posvátný lesk onoho tak na výsost vzácného na venkově dne ne nepatrně byli zvýšili a to najmě:
P. Václavu Pišlovi, děkanu v Opatovicíchn. L., p. Jamu Kašparovi, faráři ze Dřítče, a p. Josetu Kra
jíčkovi, faráři ve Vosicích.

František Sedlatý,
Ždánice, 14. září 1903. děkan.PIPI

do c. k. gymnasia, realky, učitelského ústavu, obchodní akademie, školy

Školní | ni zámečnické,měšťanskéchlapeckéa dívčív Hradci Králové aveškerých škol obecnýchv místěi v celém okresu chová
———e v největší zásobě na skladě G—————————

knihkupectví B, E. TOLMANA v Hradci Králové
Telefon č. 17. Velké náměstí, vedle lékárny p. Hubáčkovy, Telefem č. 17.

Založeno r. 1868. Založeno r. 1968.

Kdevydánístaršího ze Největší sklad
vžávat,chovajíoo E- všech dkolníchpomůcek:

opotřebované knihy alobů,atlntů, kalendářů,poaeho

na okladě ve vydáních nej- a kreolicíhonáčiní, olovníku, map,
novějších.

Zástlky na venek poštou
vyřizujíse obratem. <

hudebnin, noteou, denníků atd.

Podmínky| při odběru
velmi mírné a„příznivé

Prvý sklad c. k. školního knihoskladu v Praze. — Seznamy na požádání zašlou oe zdarma a franko,©443444444 bb44b4bb 40
Poděkování.

Za příčinou slavnostního vysvěcení nového chrámu Páně v Podulšanech bylo přítomno mnoho vzácných
pánů hostů, kterým vzdáváme tímto

své nejuctivější poděkování.
Zejménavysocedůstojnémupanu kanovníkuDr. Janu Nep. Soukupovi z Hradce Králové za

slavnostnívysvěceníchrámu Páně, veledůstojnémup. děkanu E'r'ant. Sedlatému ze Ždánic, vldp. děkanu
Wáolavu Fiišlovi z Opatovicn. L., důstojnýmpánůmfarářůmJanu IXašparovií zo Dřítčea Jo=
sefu EKrajíčkoví z Vosica velebnémupanu Janu A damoovi, koop.ve Ždánicich,kteří při
slavnostifungovali.Dálep. řídícímuučiteliJos. Wojáčlxovi ze Ždánic,veleváženémupanuJanu Mlar=
kkalousovií, okresnímustarostoviPardubickémua p. staviteliJOs FXrochovi z Praskačky.

Vzdávámetéž vřelé dílky všem dároům a dobrodinocům, kdožjakkolivpřispěli
k zbudování chrámu Páně, aneb při jeho slavném vysvěcení spolupůsobili. Šlechetnou Vaši horlivost odplatiž sám Bůh.

44444444V nejhlubší úctě

sastupitelství obce Podulšanské. +44 >>44440
©4b>4)4>>>+i>>+

/ memabízí z.ojloevn.ěji
ARBIDa PETROLEU(eeerizže ec rao. a L. dvorní dodavatel

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Čáslavského,
již roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.

vykonal.
PodáváDr. Vácelav Řezníček.

Pokračování).

Kutaohorský vikariát.

1. (60.) Kutná Hora. Panství Kutná Hora.
Kněží. Arciděkan a děkan tohoto města a současně
obvodní vikář Ignác Jakub Novomlejnský jest sku
tečně důstojný, velice rozumný pastýř, kterýž zároveň
představenský úřad nad četným dílem svých spolu
bratří slavně a prospěšně vykonává. Ve svých jed
náních má noblesu, jeho obcování jest líbezné,
jemné, a stále jest viděti, jak jeho chování dopro
vázeno jest myšlením a kněžskou slušností. Laskavé
a klidné jeho jednání s každým získalo mu srdce
jeho stáda. Biskup ke svému potěšení neslyšel zde
nic, než-li jeho chválu a shledal zde všeobecnou
spokojenost, která je mezi stádem a pastýřem tak
ráda viděna. Při dobře urovnané hlavě, při čemž
sémě pravdy zdá se zároveň v duši spočívati, není
třeba mnohého, aby vkus pro dobré zásady rozší
řovala. Biskupovi se zdá, že zdejší arciděkan
upřímně je cítil a že k jejich rozšíření avým dílem
spolehlivě přispěje. Jenom Bůh přej mu zdraví a
sil, jež ho při jeho opakujících se zachvátech po
dágry mnohdy opouštějí.

Jeho domácí kaplani, jež má čtyři, jsou dle
příkladu svého představeného dobře umravnění a
zaměstnání milující kněží.

Přifařené obce. Kutná Hora, město s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Bylany, Přítoka vesnice '/;
hodiny od fary vzdálené. Poličany, Hořany, vesnice
3/, hodiny od farního chrámu odlehlé,

Lokální kaplanky. V Kutné Hoře vechrámu
sv. Barbory zrušeného tovaryšstva odbývají se od
ustanovených při něm exjesuitů na všecky neděle
a svátky řádné bohoslužby. Při klášterní kapli
jeptišek Voršilek jsou rovněž ustanovení dva du
chovní, kteří jeptiškám konají bohoslužby, na nichž
také lid podílu beře.

Kommendátní a filiální kostely. V Kutné
Hoře mimo uvedené tři chrámy, v nichž se denně
bohoslužby konají, jsou ve městě a kolem města
ještě kostely: 1. sv. Jiří; 2. nadaná sleichertovská
kaple nejsvětější Trojice; 3. Matky Boží; 4. sv.
Bartoloměje; 5. sv. Jana Nepomuckého; 6. Všech
Svatých, 7. Nejsvětější Trojice; 8. sv. Václava; 9.
sv. Petra a Pavla; 10. sv. Martina, v nichž rovněž
čas od časů řádné bohoslužby se odbývají.

Školy. V Kutné Hoře hlavní škola jest řidi
telem P. Střechou, velmi obratným mužema třemi
jinými profesory s mnohým užitkem spravována.
Také nachází se zde škola dívčí, již řídí Voršilky.
700 dítek dostává zde předepsané vyučování, jež
neunavnou péčí vyšehradského pana probošta pana
ze Schulsteinu rok od roku více zlepšení získává.
Bylany mají také triviální školu. V Poličanech a
Hořanech nachází se triviální školy.

Obyvatelstvo. Kutná Hora 4808 katolíků, 28
protestantů; Bylany, Přítoka, 223 katolíků; Poli
čany, Hořany 139 katolíků. Dohromady 5170 ka
tolíků, 28 protestantů.

Poznámky. Kutnohorský magistrát podal biskupovi
prosebný spis. v němž se o rozčlenění farní obce ve tři
různé farní obvody uchází. Rozsáhlost města Kutné Hory,
její obyvatelstvo a vzniklé z toho pohodlí farníků zdají se
ovšem že žádosti této váhy dodávati. Kostely a budovy
jsou po ruce, a domy Boží, jichž samotná Kutná Hora
má třinácte. jsou skoro všecky tak bohatě nadány, že by
se nové dvě fary, aniž by někomu jako břemeno připadly
a aniž by bylo arciděkanovi z jeho příjmů něco odňato,
mobly z tohoto kostelního jmění snadno založiti. Pak-li
že bude tento návrh schválen. musely by býti, vedle hlav
ního farního chrámu. jedna ve dřívějšímjesnitském chrámě
u sv. Barbory, v jedné z nejnádhernějších svatyní v
chácb. a druhá na dolejším předměstí u Matky Boží zří
zeny. jedné každé poblíže jí sídlící lid v poměrném počtu
přidělen a ostatní beztoho přebytečné kostely, kaple, pak-li
se sv. Jan a voršileký kostel z toho vyjmou, dle nejvyššího
předpisu musely by býti zavřeny.

Mimo to nachází se zde malá obec 500 pouhých
Němců. českého jazyka neznalých měšťanů; tato měla do
posud svá německá kázaní v tak zvaném, poněkud od
lehlém jirském kostele. Biskap, aby ubohým těm lidem
pohodlí zjednal, přenesl tyto německé bohoslužby do no
vého, krásného chrámu janského a tím přání těchto mě
šťanů splnil Jeden exjesuita vykládá jim zde slovo Boží;
pak-li v budoucnosti tyto německé bohoslužby budou za
chovány a počet oxjesuitů, jak jest docela přirozeno, se
zmenší, může býti tento německý kazatelský úřadjednomu
ze zde zřízených kaplanů uložen

Ve chrámu sv. Barbory odbývány jsou bohoslnžebné
úkony od kněží dřívějšího tovaryšetva tímtéž způsobem,
jak je jesuité konávali.

2. (61) Čáslav. Panství Čáslav. Kněží. Dě
kan Josef Kamberský jest mladý, schopný a ve
svóm pastýřském úřadě neunavný muž; jeho duše
jest tak, jak z rukou přírody vyšla. S upřímností
rovně. vysloví všecko, co myslí; jeho láska ku

co ještě schází, k jeho zralosti přičinějí. Školství vřele
se ujímá, při čemž ještě od svých dobrých kaplanů
Jest podporován.

Přifařené obce. Čáslav, král. krajské město
s farním chrámem, v němž na všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby se konají. Filipov, dvůr
'/„ hodiny od města vzdálený. ,

„ Kommendátní a filiální kostely. V Čáslavi
mimo město na obecním hřbitově jest veřejná kaple,
v níž častěji bohoslužby se odbývají. Při dvoře ve
Filipově jest kaple, v níž se však jenom dvakráte
ročně řádné bohoslužby konají.

. Skola. Skola v Čáslavi opatřena jest dvěma
dosti obratnými učiteli. Avšak budova jest tak
bídná, že jest málo navštěvována. Má tudíž nevy
hnutelných oprav zapotřebí, jichž obec, kteráž jest
bez prostředků, opatřiti nemůže.

Obyvatelstvo. Čáslav 1437 katolíků, 18 pro
testantů; Filipov 45 katolíků, 2 protestanté. Do
hromady 1482 katolíků, 20 protestantů.

. — Poznámky. Magistrát podal zde biskupovi prosebný
8pis, v němž žádá o jeho přímluvu, aby se sešlá školní
budova z hotovosti bratrstev znovu zbudovati mohla.
Prosba tato jest spravedlivá, každý den, v němž mládež
vyučování ztratí, jest den pro vlast ztracený. Vysoká
zemská správa dle avé péče o obecné dobro v téže věci
opětovanou prosbu města Čáslavi vyslyšeti sama od sebe
vezme v milostivou úvahu.

3. (62) Bykáň. Panství Malešov. Kněží.
Farář Josef Antonín Egermann jest vzor v pravdě
apoštolského duchovního správce, kterýž si u bi
skupa, jakož i u všech farníků upřímné vážnosti
získal. Jeho duch jest veškerých malicherností
v pastýřském úřadě úplně prost, jeho srdce jest
srdcem dobrého otce oproti svým bídu trpícím
dítkám. Jenom jeden případ z jeho života a tako
vých obsahuje více: Chudý protestant kradl
mu na poli snop. Farář, který k tomu nahodile
přišel, přistihl jej při činu. »Dobrý příteli,« pravil
k poděšenému muži, »dobré slovo bylo by ti tvé
leknutí ušetřilo. Vezmi si tolik snopů, mnoho-li
unésti můžeš a jest-li ti chléb schází, přijď ke mně.
Já svůj povinně s tebou rozdělím.« Jeho lidu
milnost jest bez mezí a proto jest rád chudým, jsa
od své celé tarní osady zbožňován. Tímto svým
láskyplným jednáním přivedljiž mnohou protestant
skou rodinu zpět na cestu pravdy. Také tyto jeho
zbloudilé ovce nazývají jej otcem a vyhledávají u
něho rady a pomoci.

Kéž by Bůh české církvi věnoval více tako
vých kněží a svaté náboženství, říše mravnosti a
spravedlnosti, bude sbírati bohaté ovoce. Taktéž jest
pravým přítelem školy, jemuž drahocenný díl něž
ného stáda na srdci leží. Takový pastýř, jako
tento, musí se Bohu i lidem líbiti a požehnání ne
může scházeti obci, pak-li že jí Prozřetelnost ta
kový dar dává.

Také jeho od hraběte Ossteina v Malešově
zřízený a s ním v Bykáni bydlící domácí kaplan
jedná dle příkladu dobrého faráře.

Přifařené osady. Bykáň, farní ves, kde na
všechny neděle ranní mše a katechismus a na
všecky svátky však řádné bohoslužby se odbývají.
Oumonín, Bahno, Březová,Tyniště, Polánka, Lhota,
Malešov, městečko a šest vsí jsou všechny '/„ ho
diny od farního chrámu vzdáleny. Uhlistovice,
Chroustkov, vesnice '/, hodiny od farního chrámu.
Předbořice, Zdeslavice, vesnice %/, hodiny od fary.
Košice, Milelice, vesnice hodinu od farního chrámu.
Onomyšl, Nepoměřice,vesnice 5, hodinyod farního
chrámu. Vidice, Roztěž, vesnice */, hodiny od far
ního chrámu. Rozkoš, vesnice 5/, hodin od farního

několik minut od farního chrámu. Chrast, Pernštejnec,
vesnice '/„ hodiny od farního chrámu vzdálené,

Místní kaplanky. V Malešově při tamní ve
řejné kapli ustanoven jest vlastní kněz, kterýž tamní
obci řádné bohoslužby a katechetitské vyučování
koná. Ve Křeseticích ustanoven jest exjesuita, kterýž
v tamním kommendátním kostele na všechny ne
děle a svátky řádné bohoslužby odbývá.

Kommendátní a filiální kostely. Ve chlisto
vickém filiálním kostele konají se každou třetí ne
děli farní bohoslužby. Košice mají filiální kostel,
v němž se každou třetí neděli řádné bohoslužby
odbývají. Vidice mají rovněž filiální kostel, ve
kterémž se každou třetí neděli řádné bohoslužby
konají.

Skoly. V Malešově jest dosti horlivý a obratný
učitel, ale v nedostatku vlastní školní budovy koná
vyučovací hodiny ve svém bytě. Ve Křeseticích jest
školní budova blízká spadnutí a velice bídná. Jest
se obávati, že v tomto místě velice potřebný vyu
čovací ústav docela zajde.

Obyvatelstvo. Bykáň 46 katolíků; Oumontn,
Bahno, Březová, Tyniště, Polánka, Lhota, Malešov,
912 katolíků, 4 protestanté. Chlistovice, Chroustkov
219 katolíků; Předbořice, Zdeslavice 127 katolíků;
Košice, Miletice, 182 katolíků; Onomyšl, Nepomě
řice 302 katolíci, 17 protestantů; Vidice, Roztěž

171 katolík; Rozkoš 43 katolíků; Křeselice, Krupá
401 katolík; Chrast, Pernštejnec 224 katolíků, 8
protestantů. Dohromady 2677 katolíků, 29 prote
stantů.

(Pokrač.)

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. J. Kořenský:

K protinožcům. Cestopisné dílo o Australii. Sešit 18,
a 19. po 60 h. ová země na soverau. Výprava
kapitána Otty Sverdrupa k severní točně. Překládá
dr. J. Guth. Seš. 15. a 16. po 60 hb.— Ottova laciná
knihovna národní. V. J. Němirovič-Dančenko: Vlčí
kořist. Román o třech částech. Z ruštiny přeložil Vít.
Unzeitig. Sešit 11. a 12. po 20 h. Serie XXVL —
Východní Čechy. Spisovatelka T, Nováková provádí
nás Vysokým Mýtem a když dokonale jeme si město
prohlédli a vyslechli pamětihodnosti historické, zabo

číme r Loačné až k Olšince a cestou zastavímese v Snakově, Slatině, Srubu, Dobříkově, Zámrsku,
v lázních av. Mikulášských, Vraclavi, Vinarech, Rad
hošti, Ostrova, Uberska a Chroustovicích. Četná řada
ukvostných vyobrazení s ná dhernou přílobou na kartonu
„Chrudimka pod mlýnem“, '„Peklem“, vesměs od chvaln
známého mistra K. Liebschera doplňuje celek sešitu
Cena sešitu 1 K 80 hal. —

. Nákladem Unie v Praze. Sofie Podlipské
spisy X. Na domácí půdě. Číslo 7. a 8. XI. Čaro
dějnice. Seš. 1. za 30 h. — Spisy Jul. Zeyera X.
Gompači a Komurasaki. Seš. 2, a 3. po 40 b.

Pompeje, mrtvé město. Píše dr.“J. M.Pražák,
Sešit 1. a 2. po 36 h. Sbírky populárních spisů cesto
pisných seš. 86,

Křesťanská Škola. Časopis pro šířeníidef
náboženských v českém školství. Vydavatel a redaktor
V. Špaček. S přílohou „Obrana“ pravdy křesťanek 5
ve veřejném životě. Expedice v Praze 200-II. Roční
předplatné 6 K.

Vychovatel. Časopis věnovanýzájmůmkřesť.
školství. Vydává dražstvo „Vlast“ v Praze. Řídí dr.
R. Horský. Roč. XVIII. čís. 16.—17. S katechetskou
přílobou. Řídí F. Žundálek. Roč. VI., č. 9. Roční
předpl. i s přílohou 6 K.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze, J, Kle
candy episy: Maloměstský apoštol. Román. Seš. 10
za 25h. — A. Damas: Tři mašketýři po dvacet
letech. Seš. 6.—8. po 26 h.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčník
sábavně poučný pro lid. Redaktor J. Vévoda. Ročník
XII., čís. 9. Roční předpl. 4 K zasílá se administraci
do Olomouce.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Ročník II., čís. 12, Redaktor Frt. Švá
beník. Předplatné 2 K ročně zasílá se administrac
do Olomouce.

Máj, belletristický týdenník, Roč. I., čís. 50. a
51. Vydává nakladatel. dražetvo spolku čes, spisovatelů
belletristů v Praze.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává Karel Dostal Lutinov. Roč. 8.
čís. 8. a 9. Vychází v Nov. Jičíně na Mor. za roč
předpl. 8 K.

Selský Obzor. Orgán katol. spoika čes. rol
nictva na Mor. Roč. I., čís. 5. a 7. Redaktor J. Ša
malík. Administrace v Ostrově, p. Sluup na Mor. Roč
předpl. 1 K 50 h.

Obzor. Časopis pro poučenía zábavu. Redaktor
a vydavatel megr. VI. Štastný v Brně. Roč, XXVI.,
čís. 16. a 17. e bohatým obsahem. Roční předpl. 4 K
přijímá administrace v Brně.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Zásilku jsem právě obdržel v pořádku; s pozlacením
monstrance a kalicha s patenou, relikviáře, jakoži a pří

| slušnou opravou jsem úplně spokojen, taktéž i s mírnou
cenou všeho. Doporučím Vás, kde mi možno bude, vědy.
Věci ty líbí se všem velmi.

8 úctou Vám oddaný
František Svoboda, farář.

Na Klášteře u Olomouce, 28. února 1902.

-P.T duchovenstvo
upozorňuje opětně firma Karel Simek, speci
elní závod 8e sv. obrázky v Ů. Budějovicích,
na portréty a sádrová poprsí (v malé i životní
velikosti)Jeho Svatosti Pla X. K dostánítéž
v úpravě malých obrázků pro modlitební knížky
s krátkou biografil Jeho Svatosti. Obrásky
tyto jsou přímo nepostrádatelné, ob
zvláště na počátku školního roku.

Níské ceny. Výhodné platební podmínkydle
přání kašdého jednotlivce. pod

WS" Prospekty k disposici. "ii



ACTACHO

Vchod má z ulice a čepuje se v ví

KES J. Morávek,
nájemce Grand-Hotelu.

oráěky kostelní
voskovéi polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
c. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svióky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále paschaly,triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domáci.
Výrobky mmámé,besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zelášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Výhradně

| zstlatolský závod|
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě Iněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy Iněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gur
nitary, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, oxfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zakázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Zasbošíručímjak co do barvytak i do stálosti
ORP* Vzorky zdarma a franko. "R

ČENEK LOFY,
Opočno na st. dr, č. 16.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1849

/ prodávám 1 kg.
za 2 korany. |:
Veškeré jiné drahy |š
při1 kg.020h|š

levněji než zasílají altonětí, hamburkátí a(š
terstští obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbec levné, ff
jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci [3
též; není tedy třeba vybledávati nepřátelskou
cizinu.

CrustvHradKrál
———

Hlavní obchod s dobrou kávou!

Veledůstojnému duchovonstvu!

Jan Sfaněk, xesvit. *Kar. Světlé, č.

iktské ul.,vyuč , paf zperiealmavikteká ul., ený p i
na kostelní náčiní, dovolnje st dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,

k| svícny,kaditelnice, kropenky, patenky,
a nádobky atd., vše v přesném slohu

církevním. Staré předmětyznova oprá
vuje v původní intenci a jen © j
slatí a střtbří. Na požádání hotové
práce na ukásku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý

: robky a slacení ručím. Největší vý
oba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednoduššíhodonejstkvostnějšího.Zm kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce.
výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

CBEDECDCCNCTOJETOK

Zánovní nábytek
ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vsora, bodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velasi levmě na prodej.
Nábytek nachází we v rohovém domě čís. 963 proti
důstojoickému parka. Bližší sdělí domovník temtéž.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci hledají: topič na trvalou práci, strojní

zámečník a lamač kamene. Práci obdrží: 2 trubláři
v Hradci Králové a | v Dobrušce, obuvník na
trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově;
3 pomabači do pivovaro v Opočně; učeň na ko
čároictví v Hradci Králové, na pekafetví v Horním
Jelení, na malířetví v Poličce a na truhlářství v Tře
bechovicích.— Přihlášky přijímá Jesef Polák,
tajemník Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

na spracování ovoce |
pálenka koňaku a výroba likérů|

IČ Jos. Tomášek
| ve Vysokém Mýtě

Pri r. 1886, nejstarší svého druhu v
h < — nabízí —

| koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

P)

rumy a punše, likéry, sladké ovocnvíno, bíléi červené,vino borttvkové (medici
A nalní,vínmeladká avíno Šumivé (šampaňské.)

s pozorňnjeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi! levný koňak a |
| Slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby. (

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaulí

státní aděplomemslaté medaille,a máji
nými diplomy s právem rašení slaté

Vzorky zdarma a Iranke.

Svatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 15 al. až do 60 zl. i výše,

Velobohatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

sreadel,rámců,(————
přiklopů (bání)

sklenčných

2: kříži něSochyami sv.
svatých v libo
volné velikosti

umělecké dřevo
řezby neb

z massy (i dle
obraza) se zho
tovojí Křlše

závěsné a na po
stavení, kříže

Školní kostelní.
Obrasy s hud
dou od 7 sl. Po

dehnání,
lampičky k ma
donnám, lam

kostelní atd.

Modlitební knihy čeaké, něm., franc. latin. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant a nejdraž.vazeb.Devotlonaile: růžence,
křížky medailky, škapulíře, cingula atd. Rospočty

ihned a gratis

JOSEFKA SPŮROVÁ,
první katolický obchod devotional emi, modlstebnámi

knihami, obrasy, galanterií a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.
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Před rozhodnutím.
(14) Nedá se upříti, že Maďaři vždy sebevě

domě a důsledně kráčeli ofli svéma vstříca nikdo
nemůže jim dokázati, i kdyby Klapka jmenoval,
že dopaostili se zpronevěry na této říši. To, co
chtěli a chtějí, nu to měli a mají právo. Uher
ské státní právo je tak staré jako české a
Maďaři se ho rovněž nevzdali svobodnou vol
bou Habsborků. Jestli vlivem nešťastných udá
lostí, zvlášť doby josefinské, na nedozírnou
dobu naději v oskutečnění svých ideálů ztratili,
z toho neplyne, že ztratili právo samo a De
může se jim vykládati ve zlé, jestli 84mo
statnosti v rámci rakouského soustátí se do
mábali a každé příležitosti, jaká se jimnr. 1867.,
zvláště však dnes naskytla a naskýtá, použili.

Kdyby císař Josef byl hleděl říši udržo
vati na tom základě, na něměbyla zbudována,
nebylo by revolucí. To vše bylo by hezké, jen
kdyby v tomto svém stalotém boji vždy byli
čestných prostředků používali a kdyby si byli
vždy pamětlici zásady: „Oo nemáš sám rád,
nečiň jinému“ Žádají-li maďarské velení a
vůbec své vojsko, dobře; k Bamostatnosti ko
runy sv. Štěpánské to náleží, a my Češi, kteří
se téhož domáháme, jsme poslední, kteří by
proti tora něčeho oamítali, pokud Maďařibyli
by ochotni, přáti a dáti jiným národům hab
sburské říše, čeho se sami domáhají a pokud
nehodlají ze své maďarštiny v zalitavské po
Jlovici adělati to, čím je až posud němčina.
Žádati však národní ústapky jen pro sebe,
totéž zboží měřiti Chorvatům, Slovákům, Ra
sům, Rumanům a Srbům jiným loktem u přes
zákonitě zaručené smlouvy vyvěšovati maďarské
nápisy tam, kde maďarsky neumějí, než snad
úředník, je Šovinismuns,což je neprozřetelností,
ježto si na prstech mohou vypočítati, že
s těmiže požadavky přijdon i jiní a že tím
vynalézají novou trhací látku nejen pro celou
říši, ale i pro svůj mladistvý státní útvar.

Když r. 1867. dosáhli, čeho v té dobědo
síci mohli, měli se zachovati jako národ
opravdu rytířský a nepropůjčovati se Němcům
k tomu, aby centralistický byrokratism v druhé
polovici, do níž jim vlastně již ničeho nebylo,
zachován byl při vládě a aby Němci svou nad
vládu nad většinou národů slovanských omělým
volebním řádem podrželi a každý upravedlivý
požadavek systému federativního předem od
mitali. Nelze se diviti vídeňským kruhům, že
nemohou býti vyléčeny z fixní myšlénky, Ra
kousko že může existovati jen jakostát. ně
mecký, aneb že může ještě někdy převzíti
úlohu vůdčí v německém bundo, ale že by
v Pešti dávno na to nepřišli, nedá se mysliti,
vždyť všecko zlé, jež na Rakousko přišlo a
ještě přijde, jen této chybné politice má co
děkovati a všecko útrpné krčení rameny v cizině
platí ne státu, ale ústavě a vládnímu systému.

Maďaři dobře vědí, že právo českého ná
roda je tak staré a tak platné, jako jejich a
přec jak často zasáhli v osudy našea pomáhali
k vítězství ne právu, ale bezpráví! Jmenuji jen
Košuta a Andrassyho. Již v letech sedmde
sátých mohli jsme býti u cíle — bez Maďarů.
A jestli tomu němectví pomáhali přes lepší
své přesvědčení k vítězství, pak jednali jednak
ze závisti, aby se samostatuosti nedostalo i
jiným, jednak z egoismu, aby jim Němci po
máhali proti slovanským národům doma, tedy
z úmyslu ne čistého, což se mstí i v politice.
Přispívajíce k posílení němectví v Cislajtanii,
pracovali proti vlastním národním poža
davkům, zrovna zase jako Němci hledajíce
v každé své těžkosti pomoci proti Slovanům
v Maďarii, hýčkuli Uhry v bezmezných nárocích
a jenzevzdora povolili jim rok 1867.,až s nimi

čospěli tam, kde s nimi jsou dnes — k armádnířeči.

R. 1867. položen byl sice zárodek emrti v tělo
tohoto soustátí, ale říši mohlo býti pomoženo,
ježto zasaženy byly jen její plíce — ústava,
srdce však, dynastická věrnovt ©rakouských
národů, zůstalo zdrávo.

Němci nemají žádného práva, vyčítati Ma

ďarům jich soahu po úplné emancipaci, protože
ji aami zavinili, Maďary sami si tak vychovali.
Nyní, když si oba falešní hráči nablédli do
karet, rozcházejí se. Uhři litají, že raději ne
podporovali Slovany, nahlížejí, že by 8 federa
tivním Rakouskem lépe vyšli ve své perso
nální unii, než s německo-centralistickým,
kdežto Němci zaklínají kde koho a do zbraně
volají proti Maďarům, kteří útočí na celist
vost říše; slovanští národové však nemíní
za ně z obně tahati kaštany a odpovídají
svorně v Praze, Krakově, Zábřebě i Lublani:
„Co jste si nadrobili, to si sněste, my na ně
mecké armádní řeči, třeba jsme až posad proti
ní nevystapovali, žádného zájmu nemáme a
chtějíce býti důslední a spravedliví, nemůžeme
vystoupiti s vámi proti Maďarům, pokud tito
formálně nevystoupili proti zavedení i jiných
řečí do pluků. My nemůžeme býti důsledně
proti maďarským požadavkům, ježto čím dříve
tito budou samostatní, tím dříve přestanou 86
míchati do. poměrů cislajtánských a nás poli
ticky i národohospodářsky poškozovati. Tolik
ať si však pamatují, že tím dnem, kdy se jim
vyhoví, žačne se tum, kde oni přestali, jinde
a armádní krise nebude dokonce skončena.

Jak věci stojí dnes, udělali by Maďaři
nejlépe, chtějí li, aby došlo k vyrovnání, aby
od svých počadavků opostili, jinak dojde
k rozluce, jež jim nepřinese nikdy, co si od
ní slibají, naopak naši průmyslníci po tom
touží, aby k ní co nejdříve došlo a aby ta
nejistota, jež dnes v Rakousku paaoje, ustonpila
konečně pevným a ustáleným puměrům. Než
takové vyrovnání, jaké až posud stávalo, raději
úplné odloučení; ať zkosí Maďaři z vlastní
zkušenosti, co stojí samostatnost a jaké břímě
je pro stát vlastní armáda, nebot těch několik
pluků honvédů měli jen pro parádu. My per
sonální unií jen získáme, kdežto Maďaři ztratí,
což při finančním stavu magyar országa je na
pováženou.

Nejlepší jsvu Velkoněmei; ti říši svou
německou nadvládou zakopali a nyní, když
tone, jsou oni první, kdož tonoucí loď, jako
ty myši, opouštějí, volajíce „los vonOsterreichl“
a slibují si, že potom bude se muset Cislajtanie
přivinouti k Německu a Ss ním vstoapiti
v novou vojenskou i celní konvenci.

Dne 23. září sešla se říšská rada, svolána
pouze za tím účelem, aby rakouští vojíni
třetího ročníka dostali se konečně domů. Snad
už tu vyřčeno bude rozhodné slovo naproti
Uhrům.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 23. září.

(Nářky na působení „synů“ čilá „klukokracie“
v českém veřejném šivotě. — Několik slov o orga
nisaci kvlolíckého smýšlení. — Počátek éry švěst

kového knedlíku.)

Již více, než-li po deset let ozývají se
v naší veřejnosti důvodné stesky na to, že do
fešení, Juštění a sanování veřejných záležitostí
pouštějí se rádi činitelé, kteří k tomu obyčej
ně jsou nejméně povolaní. Následkem toho
ovšem že 80 náš veřejný život dostal do na
prosto nesprávných kolejí, zejména když se
proti tomato mísení se nepovolaných politiků
do řízení vuřejných záležitostí neozval důrazný

odpor, který zajisté že mohl v čas zjednatižádoucí pořádek. Na místě toho 8e mnohdy
našim zeleným polilikům dokonce ještě tle
skalo,

Ovocem toho pak dnes jest všeobecně již
doznaný rozvrat celého našeho veřejného ži
vota, z něhož vážní živlové skoro malomyslně
ustupují, ponechávajíce vedení jeho tomu, kdo

1. k němu z těch či oněch důvodů zrovna naodí.
Poměry dospěly již tak daleko, že ko

nečně shovívavost s příčinami jejich došla i
zdejšímu svobodomyslnémuadenníka, který proto

, —í
dmserty se počítají levně. .

Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník IX.

důtklivě volá po nápravě v této ntázca. Ochot
ně podpisojeme tuto přímluvu, jenom ze by
chom ji na některém rnístě mírněji a jinak
stylisovali.

Naše mládež by sa totiž do veřejuych
schůzí nedostala, kdyby do nich nebyla vodě
na u pouštěna a kdyby bylo přesně dbáno na
jasné ustanovení zákonu, kdy a kdo smí ve
řejné projevy činiti. Kdyby při veřejných schů
zích bylo dbáno toho, aby byly jednak shro
mážděními svéprávných občanů a kdyby nebyli
do nich vpouštění hoši, kteří vlastně o jednání
svém nerají dostalek správného pojmu a kdy
by 2 veřejných schůzí byli vylučování ti, kdo
nemají práva v uich o tom čí onom jednati a
hlasovati, rázem by naše veřejné schůze vy
hlížely jinak, ,

Co jest ka př. v Praze v tomto ohleda
možno, podáme doklad. Když se v minulých
letech měly zde konati doplňovací volby do
obecního zastupitelstva, svolána byla zde do
jistého sálu veřejná „voličská“ | schůze,
v níž mělo býti pojednáno o kaudidátech. Praž
ský obecní volební řád výslovně předpisuje,
že k volbě oprávnění jsou svéprávní občané,
kteří platí nejméně 5 zl. přímé daně a bydlí
v okrsku volebním. Vyjmuty jsvu od vykoná
vání práva voličského všecky osoby, jež jsou
pod mocí otcovskou.

A na výše zmíněné schůzi sešli se páno
vé z předměstí, kteří v Praze vůbec nebydlí
a tudíž volebního práva zde nemají; potom
sešli se zde většinou doposud jenom „synové“
t. j. pánové nezletilí a konečně pánové z Pra
hy, kteří ve volebních listinách jako voličové
zapsáni nebyli. Dohromady tedy panstvo, je
muž vlastně do pražských obecních voleb do
cela nic nebylo a kteří v nich hlasy svými
vlastně docela nijak rozhodovati nemohli a
práva neměli.

Přes to však shromážděné takto pan
stvo statečně za tlustých slov usnášolo se na
kandidátech de obecního zastupitelstva a praž

ké noviny zcela vážně o této schůzi referovaly!
Vinu podobuého zjevu nepřičítáme tudíž

oné mládeži, ale rovně uvádíme, že do schůze
té neměl býti nikdo připuštěn, kdo k volbě do
obecního zastupitelstva nebyl oprávoěn. Proč
se umožňaje někomu jednati o něčem, do čeho
mu vlastněnic není ?Jednání takové jest pletení
se do cizích záležitostí. A to jest u nás hlav
nim pramenem zmatků, na něž dnes česká ve
řejnost stůně, že totiž v našem veřejném ži
votě hemží se více povolaných, nežli vyvole
ných. Zvykem pak učiněno to tím, že někteří
svolavatelé veřejných schůzí vodívali si do nich
všelijak sehnanov klaku, která by jejich řečem
tleskala a tak se stalo v naší veřejnosti na
kouec obyčejem, že dřívější, do schůzí nave
dená a trpěná zde štafáž stala be v nich nyní
rozhodujícím činitelem.

Proto vlastně mládeži její mnohdy ne
správnou a všetečnou účast ve veřejném životě
tak přísněnezazlíváme, jako důtklivě vytýká
me dospělým lidem, že ji svádějí a zneužívají
k tomu, aby jim dělala náladou a reklarnu.

Náš veřejný a spolkový život bude v tomto se
směru ihned ozdravěn, jakmile schůzí budou
sěti účastniti pouzety osoby, které se badou le
Gitimovati, že k účesti té mají skutečné právo.

Ve směru tomto musila se své dobyi
„Ústřední Matice Školská“ změnou stanov za
bezpečiti, aby valné její hromady nestaly se
jevištěm zvůle jednotlivců, kteří si do nich
vodili rychle sebnanou klaku. Událo se více
kráte, že dvn tři dny před valnou hromadou
ten či onen jednotlivec dal zapsati řadu nej=
lacinějších nových členů, s niniž chtěl potom
na valné hromadě míti sólo. Proto ve stanovy

pojata podmínka, ževalných hromad „Ústředníatice Školské“ mohou se ku př. letos účast
niti jenom ti členové,kdo se jími stali do konce
roku loňského. A následkem „toho je pokoji

Máme za to, že není o tom žádné pochyb
nosti, že nynější veřejný nepořádek u nás ihned
by pominul, kdyby se strany příslušných a po
volaných činitelů bylo o to dbáno, aby veřej



ných schůzí mohli se účastniti jenom ti, kdo
mají k nim příslušnou legitimaci.

Pražská žurnalistika docela trpěla, že
v Praze po kolik let pořádal nebo rozbíjel ve
řejné schůze jistý člověk, jehož nechceme jme
novatí, který byl na Moravě zavřen pro krádež
zlatých bodinek s řetězem a který konečně
musil býti v Praze stíhán a odtud odstraněn
pro urážky Veličenstva, tak že vyhlížel zde
vlastně jako provokační agent. Ač ta jeho krá
dež byla obecně známa a 00 8e „ničím neživil“,
přece bo po několik let v Praze nikdo ze schůzí,
na něž přicházel dělat rámus, nevykázal.

Tolik o této záležitosti, o níž dále mlčíme,
poněvadž zajisté se nám naskytne brzy nová
příležitost, opětně o ní pojednati.

* .
„

Y některých katolických listech dočítáme
se volání po organisaci katolické strany. La
skaví naši přátelé a čtenáři rádi se na těchto
místech dočítají, co máme k podobným proje
vům ka podotknatí. Proto nebude nám zazleno,
když proneseme několik slov, ovšem že pro
nikoho závazných, j v této záležitosti. Jsou
to také náhledy cizí.

Slyšíme-li dnes volání po organisaci ka
tolické strany, tu činíme přesný rozdíl mezi
odbornou stavovskou organisací katolického
duchovenstva a mezi politickon organisací ku
tolických laiků.

Stavovská odborná organisace katolického
docbovenstva musí býti provedena ve smyslu
svého účele na příslušné půdě stavovské. Proto
širší a uejširší kruby nemohou býti v ní pojaty.

Politická pak organisace katolických laiků
není žádnou noviuou. Ta se u nás provádí růz
ným způsobem již třicet let, ovšem že také
s různým zdarem, který jest závislým přede
vším od osob, které ji podnikají. A tu jest
nezbytno a přirozeno, že s osobami těmi or
Ganisace buďto živoří a padá, nebo roste a kvete,
podle toho, jak obratně a sympaticky si osoby
ty vedou. V tomto směru tedy nelze, než li
ponechati ochotným jednotlivcům volné pole
s vyloučením toho, aby od katolického smýšlení
odpuzovali.

Avšak na jeduo možno upozorniti. U nás
se totiž do jisté míry zapomenulo na obratné
hájení a systematické rozšiřování katolického
ducha a smýšlení, které má celou naši veřej
nost neviditelným způsobem jako blabé teplo
pronikati. V tom směru má se u nás pracovati
vydatněji a více, než-li se dělo doposud. A
praci ta možno každému konati tiše, nenápadně
a to především zatím klidným a věcným vy
kořeňováním u nás rozšířených náhledů neka
tolických a potom mírným vštěpováním zásad
morálky katolické.

K tomu bychom pokládali za potřebné
v Praze zorganisování týdenníku, který by, jsa
redigován řadou zkušených a bohatými vědo
mostmi a rozhledem se honosících mužů, věc
ným a vážným způsobem zaznamenával všecky
věci, jež jsou u nás proti katolickým principům
bezděčně nebo schválně podnikány a který by
se, stoje na výši doby a uměje počítati s po

FEUILLETON.
Taky spisovatel.

Píše J. S—a.

II.

Redaktor Hříva právě psal úvodník; nějak
mu šla dnes práce špatně ku předu, jakkoliv si
před sebou rozložil jako pomůcku dva dlouhé
články z »Národních Listův;« byl z tohojiž celý
nervósní, když se někdo trojím zaklepáním na
dvéře hlásil za hosta redaktorova. Hříva zdvihl

rozcuchanou hlavu od lejster, upřel oči fešáckým
skřipcem obrněné ku dveřím a unaveným blasem
proneslobvyklé: »Dálel« Přitom blesklemu hlavou
myšlénka: »Teď mi tu ke všemu ještě někdoscházellu

„ o Dvéře skříply a v skrovné světničce se obje
vila zarudlá tvář pana Sejčka; dobrák Sejček se
při vstupu usmíval, jako by byl právě požil neje
méně dvě lžíce medu. Po pozdravu se rozpačitě
olizoval a polykal na prázdno. Ale dodal si přec
kuráže, když pan redaktor zachmuřené tahy obličeje
nasladil v dvorný úsměv a hned židli nabízel. Host
si ještě dvakrát odkašlal a zadeklamoval úlisně:
»Hm, víte, pane redsktore, já se Vám chci taky
trochu plést do řemesla; nesu příspěvek do +Po
krokových epištol.« Rozumí se, že za to nic nechci;
napsal jsem to jen pro dobrou věca jistě v pravý
čas. Já jako pravý Čech jsem se opravdu ne
mohl zdržeti, abych nevpustil několik břitkých
střel do toho hloupého zpátečnictví, které posud
1 náš Hrobáčov dusí, ač jsem jen muž z lidu;
aspoň jsem to napsal srozumitelné,«

Hřívu tohle sdělení nehorázné překvapilo;
poslouchal vše s vyjeveným zrakem, sle na konec
vynutil na tvářích zase sympatický Úsměv a po
teši) rozpačitého osvětáře lichotivou odpovědí:

měry, o rozšíření katolických zásad pilně staral,
jsa jaksi dokumentárním přehledem toho, co
a od koho se během týdue ve smyslu nebo
proti smyslu katolického ducha stalo. Denní
list v záplavě běžných událostí nemůže se pří
své nejlepší vůli podobným intensivním pře
hledem obírati, ačkoliv ho jest nanejvýš 2
potřebí.

Proč? Přátelé a tiší stoupenci katolické
věci nacházeli by v něm potřebnou oporu a
informatora, nepřátelé pak měli by v něm
kontrolora, před úímž by ae jich hned devět
desetin běželo pěkně schovati. Podobný orgán
mosi) by však býti v každém směru dobfe
foudován a nesměl by býti ponechán nesnázím
a komice, jimž vystaveny jsou ku př. největší
katolické noviny, od nichž se na jedné straně
žádá svrchovaná dokonalost, ale při tom ve
na druhé straně nikdo nestará, aby ka př.
odvislí od katolických nákupů a objednávek
činitelé v nich inserovali a aby důležité zprávy
jim byly dodány dříve, než-li — Tagblattu.

Dále nám psáti nemožno, jenom to mu
síme uvésti, že v katolické organisaci musí
býti nejpřednějším vůdcem trvalá katolická
idea a některé osobnosti musí nezbytně své
ambice nebo choti či nechuti prospěchům jejím
podříditi. Zejména dětínská povídavost o vlast
ních záslobách a osobách masí z katolického
tisku vymizeti.

Na ten čas však v Praze rozhodně schází
katolické straně přehledný orgán, jejž by musela
celá česká intelligence všech oborů sledovati
a čísti. Takový, rozumně, věcně a obratné
vedený orgán mohl by valně přispěti k obec
néma dobru vůbec a proto byl by vítán vše
obecně.

* *
*

Praha po dvojměsíční své opuštěnosti
opětně obživla a ulice její v určitých bodinách
zase plny drobné a odrostlejší mládeže. S ote
vřením obecných a středních ško) a se zahájením
nového školního roku nastává v Prazepo letní
úuavě opětně nový život.

Když školní mládež k večeru zmizí ve
svých bytech, krášlí přední pražské třídy krásné
slečny a paní, jimž se dvoří všelijací švibáci
a fioni. Společnost tato, na niž záře elektrických
světel padá, pěstuje při tom také nejnovější
modu, jsouc oděna dle posledních stříhů pa
řížských a vídeňských.

Ráno pak, když jsou náměstí a ulice
plny sychravého chladu, naplňují je dlouhé
řady fůr a vozů, na nichž do Prahy vozeny
jsou rozmanité potraviny: brambory, zelí, husy,
vejce, ovoce, z účhož pak nejbledanější jest
zralé, žlutavě masitá Švestka, jež v záři a
v říjnu jest v Praze dominající požívati
nou, a sice ve formě švestkového knedlíku,
kterýž jest nejoblíbenějším a nejčastějším
obědem mladých i starých Pražanů, tak že se
nachází v nynější době i na jídelních lístcích
nejpřednějších pražských hotelů vedle koropt
vičky u bažanta. Pražský švestkový knedlík
znamenitě zamlouvá se také i cizincům, kteří
tuto naši specialitu okasili a proto jest po
(O -a
»Výtečně, pane Sejčku; jest mi zvláštním potěše
ním, že pochopujete ducha doby a chcete morálně
podporovati svobodomyslného redaktora, jehož
péro pod náhrnem práce div neumdlévá. Nyní od
redaktora žádá každý abonent všecko, sle nepo
může mu skoro nikdo. Rukopis ráčíte snad mít
s sebou ?«

»Prosíme, uklonil se Sejček a vyňal z ná
prsní kapsy balíček popsaného papíru. Redaktor
přečetl jen zběžné nápis: »Naše snahy« a uložil
do zásuvky se slibem, že již večer všecko pročte;
ve dne jest příliš zaměstnán.

»Vždyť je dobře, pane redsktore«, kýval
hlavou Sejček; sa — víme — kdyby tam byla
nějaká chyba, to už to snad taky sám upravíte?
Já už se nějak odvděčím; já jsem tolik nemohl
študýrovat jako Vy.«

»[ to já s radostí učiním zcela nezištně,«
klaněl se Hfíva povstavšímu Sejčkovi. Svobodo
myslný kupec ještě ve dveřích s prstem vztýčeným
dokládal: »A zatím, pane redaktore, nikomu nic
neříkat, to Vám povídámla

»Copak mne znáte od včerejška ?« zachmuřil
se poněkud Hříva. »Snad přece vím, co znamená
redakční tajemství.«

Po odchodu Sejčkově povzdychl si v milé
duši: »Dobře, že už ten strejc odešel; dělá visitu,
když je našinec právě nejvíc zapracovén. Co to
jen do tobo starého vlezlo? Zas abych napra
voval jeho pochroumanou reputaci! Nu jen abych
z toho tsky já něco mělj“

Večer se měl Hříva »u Černé vránys na
útraty pana Sejčka znamenitě. Kupec šprýmoval
jsko mladík a stále pana redaktora sdržoval, aby
si ješté popřál. Paní Sejčková rozmrzele čekala
ten večer na muže marně až do půl jedenácté.
Z dřímot ji probudily boty manželovy teprve někdy
před půlnocí.

Když Hříva přišel domů, vyňel ještě před
spaním ze zásuvky duševní plod Sejčkův a sa

něm všude za nynější čvestkové doby horlivá
poptávka.

Uvésti zasluboje, že se v Praze v době
Švestkové pokládá pivo za nejšpatnější. Mínění
toto jest však snad jenom omylem, vznikajícím
z toho, že se na švestkový knedlík tak dobře
nepije, jako na jiná v Praze obvyklá jídla.
Proto asi ten.stesk na pivo.

Ve přítomné době začíná nový pražský
život, v němž se zde penize jenom melou.

Obrana.
Proti katolické organisael Na br

něnském sjezdě proslovil známý katolický
básník P. S. Bouška, benediktin broumovský,
řeč o katolické literatoře. Při tomto thematě
zašel, nevíme jakou náhodou, oa pole sociální
volitiky a vyslovil se proti katolické spolkové
organisaci těmito slovy:

„Církev katolická t. j. všeobecná objímá
celý vesmír. Její poslání je ku všem národům,
ku všem jazykům, ku všem staletím a tisíci
letím. Potrvá na věky.

A proto, jak neprozřetelným v tomto
slavném a úezměrném spolku zakládati malé
společky a strany! Ničiti její sláva pro ješit
nost anebo prospěch domnělý několika lidí!
Ze všeobecného dělati něco omezeného, Depa
trného. Místo rozšiřování súžovati, oddělovati
se, místo slávy u velebnosti úřadu apoštol
ského — separatismas.

Světlo církve Kristovy je stejné a totéž
pro celý svět jako pro jediný národ, jedinou
zemi, pro město i ves. Nemohu si ojasniti
smysl dvou slov: katolická strana, katolický
spolek “ (Bílý prapor č. 36).

Řeholníku P. S. Bouškovi organisace ka
tolická zdá ve býti separatismem. Jak nazve
týž pán svou vlastní řeholi, jejíž členem jest
po kolik let? Sv. Benedikt snad také věděl, že
církev katolická jest pro všecky katolíky a
přece založil zvláštní náboženskou společnost
čili řeholi, do níž vstoupila sice jenom část
mužův, ale pracovali v separatismu řebolním
ve prospěch celé církve a ku blahu drubých
spolubližních.

Týž úkol jako řehole ve středověku mají
dnes katolické dobře zřízené a svědomitě ve
dené katolické spolky: uplatňovati zásady
křesťanského šivota v těch vrstvách, kde již
vyhynuly.

P. S. Bouška není ovšem činně súčastněn
na katolickém sociálním poli, proto hleděl po
depříti svůj neujasněný názor o poslání kato
lických spolků vikariátní nějakou resolucí,
právě:

„Trpké zkušenosti, zvláště v diecési krá
lové-hradecké, k níž patřím a jejíž poměry
znám, přivedly knčžstvo k tomu pozvání, že
zakládati v českém lidu spolky A títulem ka
tolictví bylo neopatrností.

Kněřstvo vikariátu náchodského vyslovilo
se v konferenci své letošní proti spolkům ta
kovým a vůbec proti jakékoli snaze katoli
ckého separatismu v národě.“ (I. c.)(R
díval se na první stránku. Ale ani nodočetl a již
praštil celou Sejčkovou moudrostí o stůl, při čemž
sí ulevil tak důraznou průpovědí, že by se za ni
nemusil stydět ani kaprál od husarů. +No, tohle
je naděleníle zalkal ubožák blasité, chodé roz
čileně kolem stolu. »A kdyby ten děda aspoň
trochu znal pravopis! A podobné sužování mne
pronásleduje den ze dne; 6 já blázen, že jsem
neposlechl matky, když mistále domlouvala, abych
raději dostudovall Jiným kážu o svobodomysl
nosti a sám pro sebe nemohu si vydobýt ani
trochu svobody, chci-li se uživit. Pomalu abych
každého židovského ranečkáře pro hubený insert
poslouchal! A teď se mi do všeho ještě připlete
starý Sejček; ten mi tu ješté nejvíc scházel... „«
A redaktor ještě na posteli bolestně uvažoval, jak

květy idealismu a jak i svobodomyslný redaktor
sténá pod chomoutem banebné otročiny, kterou
mu na krk dávají lidé nejobmezenější — — —

Druhý den kolem desáté ráno vkročil do
redakce Světlušky spolupracovník Bor. »Prosím
tě, kollego, co se tak kysele na mne díváš, jako
by k tobě přišel žid se směnkoul“ tázal se s
překvapením zamračeného Hřívy, když tento na
pozdrav sotva poděkoval.

eJeště ty mne zlob,« vyhrkl podrážděné Hříva
a mrštil perem o stůl. »Spolkl jsem od včerejška
trpkých pilulek srovna dost.«

»sNo— no, jen ne tak zhurta; to víš, že to
v redakci jináč nejde. Co se tí zas jenom stalo?«

e] byl tady včera ten strejc Sejčkův a dal
atkvostaý příspěvekdo p .krokových epištol. Tuble
si to přečti; kdybys to študoval na lačný žaludek,
bylo by ti z toho mdlo. Jen se do toho pěkné
vlož, já zatím ještě dopíšu lokálku; snad potom
pochopíš, proč mi nemůže být volno.«

A Bor četl: »Dvě vjeci, keréž každi horlivý
Úech nejvice ctíti musi, jsou vlasťa národ, A protože
pro malé národové nejni u velkich ani drobet



I proti této „vikariátní zkušenosti“ úvá-.
díme všeobecnou zkušenost, hlásající, že ka
tolícké spolky opuštěné a zanedbávané k tomu
povolanými vůdci ovšem pouze živoří a při
epivají k malé reputaci katolického uvědomění.
8w. Otec Lev XIII., badící svým věhlasem obdiv
celého světa, odporačova) vřele biskapům i
kněžím péčí o katol. spolky (viz dělnickou ency
klika zr. 1891).Lev XII, zual snad takó význam
slova „všeobecné“ církve a přece spolků ka
tolických nepodceňoval, nýbrž jich vedení za
úřední povinnost ukládal. Kardin.| Maaning a
nejnověji vlašský biskup Bonomelli odsuzají
co nejostřeji u duchovenstva officialismus, jenž
záleží v tom, že kučžstvo všecku svon povin
nost spatřuje jedině v modlitbě brevíře, v ka
techisování, v církevní fankci a v zapisování
matriky, vyhýbajíc se každé jiné práci ve ve
řejnosti. Nechceme tvrditi, že P. S. Bouška
mínil lámati kopí pro pohodlný officialismus,
ale malé uznání rozhodně vzdal svým spolu
bratrům na poli soviálním působícím, když
pouze ješitnost a hmotný prospěch uváděl za
jediný motív ku zakládání katolických spolků.
V tom ohledu chceme nespravedlivý tento vý
rok přičísti neznalosti poměrů, což u řeholní
ka konečuě lze omloviti. Kdyby se měl názor P.
Bouškův státi vlastním | přesvědčením die
césního klerau, pak by byl apoštolsky horlivý
biskup Bryvych biskopoval nadarmo po 10 let
8 naprostým vynaložením životních svých sil.
Kdo by to byl tašil, že na známé okřídlené
heslo Brynychovo „Proti spolku spolek“ ozve
se po 10ti letech hlas umíráčka pro katolickou
organisaci na místech, kde to jest nejméně
omlavitelno.

Nový pokus o rozdělení dlecéní.
Snad to po smrti Brynycha přece půjde —
myslila si vláda a měla již připravenu přísluš
nou dotaci pro české biskupství v Katné Hoře
a německé v Chebu. Leč český primas, kardi
nál Skrbenský, bděl a rázným zakročením zma
řil nové naděje na úspěcby germanisace v Če
chách. Jak by se asi po rozdělení vedlo v ta
v takové „německé“ diecésí Čechům? [nu asi
tak, jako obrovským davům Čechů ve Vídni.
Z lásky k Čechům vláda „německou“ diecéci
nepřipravovala. Zákony církevní však volají
od staletí: „Stejné právo všem národům! Cír
kev nemůže klesnouti na složku přemrštěného
naciopalismu“. Tuto zásada uzná zajisté za
správnou i každý nestranný Němec. Dobře po
zuamenal bdělý hodnostář, že jest i nepřípast
no v Čechách zříditi ryze české nebo ryze ně
mecké fary. Církev nebude rozaěcovati na po
vel německých nacionálů náboženské štvanice,
ale bude je tišiti. Při tom poznamenáváme to
lik: nepřátelé církve rádi prohlašají, že jest
katolictvo v Čechách baštov sbořenou, bezvý
znumnou; házejí klacky pod nohy i horlivým
vlastencům z řad našebo kněžstva, vylačnjí je
z národa. Ale když zahrozilo podvakrát ne
bezpečenství rozdělení diecésí, hned bylo na
nohou, hned volali, co to chce vláda proti Če
chům podniknouti! Sami azoali, jak veliký
význam má u nás dosud církev katolická. A
proto prosíme, aby přestali oficielní vlastenci
—=—=—-—-—-—-—-—————=———————————

uznáni a spravedlnosti, musi si vypomati český lid
dicky sám jako si pomahal sám v nejslavnější dobje
našeho národa. Ó jak statečně mistr Hus proklepával
černé kutni jezovitské, keréž všecko chtěli ponémčit |
Chtěli ho umlčet, ale ze zapálené hranice jeho se na
rodili Žižka a Prokop Holy, jenžto svými cepami
vyháněli lotry glerikálnía německé a svá prsu na
stavovali za Českéstátní právo..... « A podobně
to šlo dále. Bor se stále víc usmíval, naposledy
zavřel vlasteneckou epištolu a s netajeným smíchem
prohodil: »Kdyby psal takovouhle brožuru některý
klerikál, byl by to výtečný příspěvek pro »Šípy.«
Takový šňupec hned z rána jest i pro mne příliš
silný.«

sTak — ještě se směj,« durdil se Hříva;
sjako bys nevěděl, že já z toho mrzáckého pleskání
musím chtěj nechtěj něco snesitelného sestavit. Jinak
mi Sejček vypoví insert atřebas vystoupí i z druž
stva, Já vím dobře, jak je ješitný a urážlivý. Na
takové kostrbaté plácání by byla snad i anglická
rašple málo platná; to abych měl na to hlavu
Edisonovu! — A politice ten Škrabal nerozumí
ani za mák.«

»Inu, takových sharcovníků« | jest v naší
straně víc,« přisvědčoval Bor. Každý nemotora si
chce snadno koupiti titul osvícence přistoupením
k Mladočechům; aby se trochu taky poučoval,
to mu nenapadne, Za všecky musí myslir vždycky
redaktor. Před třemi dny jsem ti slyšel neoma
lený vtip na tu naduřelou bouli, která Sejčkovu
blavu na temeni tak podivně zdobí. Hádal se
u Černé vrány s doktorem Hrálem tak hloupě,
že se hosté u ostatních stolů musili hlasité smát.
Já jsem seděl vedle řezníka Brejla; ten na mne
mrki, ukázal po straně palcem na hlavu Sejčkovu
a řekl potichu, abych se moc té moudrosti ne
divil; vždyt prý je vidět, že má Sejček na roz
umu uzel.«

„Hříva se slabě pousmá:: »Hm, vlip opravdu
řeznický; a já mu mám teď ten uzel rozvazovat.
Nejlíp by ovšem bylo, kdybych to udělal tak

naše duchovenstvo napájeti pelyňkem pohrdání
a ústrkův; v oynější pohouté době by to bylo
zvlášť nerozamné.

(10) Apoštol Pavel a vévoda VáclavI
Dvojici tu kdo v erbu má,
nad minulostmi, nad pohromami
larmoyantné nedumá.

Apoštol Pavel a vévoda Václav!
V štítu kdo ten má talisman,
od nenárodních necírkevníků
utršit můše tisíc ran.

Apoštol Pavel a vévoda Václav!
Nad kým ten prapor bude vlát,
jak tisíc lvů se v boj bude valit
sa vlast a Boží majestát.

Politický přehled.
Veliké rozhorlení způsobil v Uhrách císařův

armádní rozkaz, v němž mocnář s neobyčejnou
rozhodností vystupuje proti snahám, směřujícím
k roztržení jednoty armády. Císař ujišťuje, že se
nikdy nevzdá práv, jež mu přísluší jako nejvyššímu
vojevůdci a že nepřipustí, aby jednotná organisace
armády byla uvolněna. Současně praví, že v ar
mádě má panovat duch, jenž si každé národní
zvláštnosti váží a všecky protivy řeší s využitko
váním předností všech národů ku blahu celku.

Dojem, který armádním | rozkazem — byl
v Ubrách vyvolán, vyvrcholil v ostré hnutí pro
testní, které se jeví dokonce již v odpírání daní
a jež má býti stupňováno také v odpírání rekrutů.
Oposice spatřujíc v něm příkré odmítnutí vojen=
ských požadavků národa maďarského, vymobla si
svolání uherské sněmovny na den 24. září. Polo
úředním výkladem vlády uherské chlácbolí se
nyní rozčilené mysli. Císař opětně pověřil hraběte
Kbuen Hederváryho sestavením . uherského kabi
netu. — Uherský list úřední uveřejňuje vlastno
ruční list císařův, jímž upokojeno býti má ve
řejné mínění v Uhrách. Císař prohlašuje, že trvá
při vyrovnání, nedílnosti a jednotnosti armády,
slihuje však opravy, pokud se s tímto stanoviskem
dají srovnati.

Zasedající sněmy pro svolání říšské rady
zatím odloženy. Po většiné podány tu různé pilné
návrhy a projevy, aby vojíni třetího služebního
roku propuštění byli domů. Na dolnorakouském
sněmu učiněn demonstrativní projev loyality.
Obyvatelstvo že je vždy za jedno ve svých přá
ních se vznešenou vůlí jasného panovníka. Je ho
tovo, v nezlomné věrnosti k panovnickému rodu
a vlasti zasaditise vždy o jednotua sílu armády.

V první schůzi posl. sněmovny dne 23. t.
m. dr. Kórber odůvodňoval nutnost změnit zákon
o brancích dlouhou řečí. Podáno bylo několik
pilných návrhů, aby vojáci 3. ročníku byli pro
pušténi.

Německý císař po dvoudenním pobytu opu
stil v neděli Vídeň, před tím bavě se několik dní
honbou v Uhrách. Císař byl ve Vídni zvlášť
okázale vítán; řada slavnostní, honů a hostin byla
na programu. Politiky příliš veřejně sice nehle——u———————>
trochu podle Makedonského Alexandra a tu celou
škrábanici: hodil do kamen; to by bylo nejlepší
rozuzlení.«

sl jaké pak lamento,« namítal Bor; »však
to Sejček nebude chtít zadarmo. Musíš se ostatné
trochu obětovat už k vůli straně, Kdybychom
coho dědu rozlobili, zahrál by nám koncert, že
by nám zněl v uších nejmíň rok.“

A co takto oba redaktoři nekřesťansky čest
dobráckého autora cuchali, rozplýval se Sejček za ku
peckým pultem blahým přesvědčením, že se jisté
Hříva diví jeho ostrovtipu.

Večer usedl Hříva k Herkuleské práci, do
vodnatelných frází vléval krev, piloval, upravoval,
Přepsal pět stránek; bylo toho pro dnešek pro
něho až moc.

Ale již druhý den k večeru se přišel Sejček
poptati, zda se nalézají »Naše snahy« konečně
v tisku, Hříva mluvil do obstárlého autora hezky
diplomaticky: »Ráčíte býti — jak jsem se pře
svědčil — vlastenec poněkud sanguinický; od
pusťte mi tu poznámku. Musím tedy před vydáním
trochu stlumiti žár Vašich slov, k čemuž zajisté
přivolíte, jakkoli jste mužem starším, než já;
stojím za to, že bude brožura vítanéjší a že na
lezne hojnost čtenářů i mezi Staročechy. Jako
světa znalý pán vážíte prvky k své úvaze hlavně
2 osobní zkušenosti; leč k vůli lepšímu spjetí
těchto prvků přičiním tu a tem vlastní úvahu;
budete zajisté spokojen, Také některé podružnější
věci musím vymýtiti, aby nepřesahovala sazba
obvyklý rámec »Pokrokových epištol«. Brožura
bude tak aspoň obsažnější.« Bejček ochotně při
svědčoval ke všemu; jen aby prý pan redsktor
těm zlým jesuitům nic neodpouštěl a co nejdřív
brožuru k tisku upravil, Myslil cbudinka, že se
připravuje Hříva jen na mírmou operaci; to nevěděl,
že ho redaktor šetrně připravuje na značné pře
kvapení. (Dokonč.)8 B

děno, než z přípitku císaře Viléma rakouské ar
mádě a ze soukromého jeho projevu 0 sporu
armádním jevilo se určitější objasnění politické si
tuace. Že při tom došly na řadu též poměry na
Balkáně, samozřejmo.

Vůdcové povstání v Macedonii vynasnažují
se, aby pohnuli mocnosti k zakročení ve prospěch
Macedoňanů. Ukrutnosti a obavnosti, kterých se
Turci dopouštějí na obyvatelstvu, důrazněji vybí
zejí k zakročení. Bulharská vláda nařídila mobi
lisaci 30 bulharských záložních praporů. Válka
mezi Tureckem a Bulharskem jest prý neodvratnou.
Také Srbsko počíná vystupovat proti řáděníTurků
na Srbských hranicích. O úmyslech Němců v té
příčině píše bulbarský list „Refor1i“: Německo
stále tvrdí, že mu po věcech bulharských nic
není ale zatím pracuje o překot, aby na troskách
turecké říše novou říši s némeckou hegemonií
zřídilo. Aby toho dosáhlo, souhlasí se vším, co
Turecko podniká. | Zničení slovanského —živlu
v Makedonii a zlomení síly jižního Slovanstva
jest jeho cílem. Na konferenci v Sofii předseda
drinopolského revo.učního výboru Michajlovský
prohlásil, že Německo jest to, které nechce do
přáti Makedoncům oprav a že štve v Cařihradé
sultána, aby vše nechal při starém. Německá říše
má svůj prospěch na tom, aby nynější stav po
trval, poněvadž poskytuje Německu široký prostor,
aby později na balkánském poloostrově své pan
ství založilo.

Zprávy místní a z kraje,
Oputem kláštera Želivského zvolen

dne 24. t. m. P. Salenias Roubíček, dosavadní farář
v Želivé. Njdp. opat narodil se r. 1862 v Pelhřimově
a na kněze byl vyavěcen r. 1885.

Průmyslové museum v Hradci Krá
levé otevře dne 27. září výstavka starých i nových
vyšívek a krajek. Výstavka umístěna jest v čítárně
průmyslového musea v badově c. k. odb. školy v pří
zemí v levo a otevřena bude od 9 hod. dop. do 5. hod.
odp. při volném vatupu. Upozorňojeme na tento velko
lepý výběr nejstarších i nejmodernějších vyšívek se
stavených ze sbírek různých u něleckoprůmyslových
musel rakouského svazu a doplněný nádhernou sbírkon
krajek a vyšívek zdejšího musea průmyslového jak
naše dámy, tak všechny, kdož se o toto odvětví dáv
ného uměleckého průmyslu zajímají.

Učebné kursy na zdejším průmy
slovém manseu. Všem dámám malířského kursu
uvádíme tímto ve známost, že oblíbený p. prof. J. Šima
ochotně přeďzal řízení malířských kureů i letos. Nové
žačky i žáci ue přijímají každou středu a sobota od
8. října počínajíc. Měsíční poplatek obnáší 5 kor. Do
koreů kreslířekých, modelářského a ciselérského se
neplatí a chudí žáci obdrží veškeré potřeby zdarma.
Vyučování započne lotos za příčinou odbývání výstavky
vyšívek a krajek o 14 daů později. Vše bližší ozná
meno bude plakáty.

MěstskéKlicperovo divadle v Hradei
Králové. V neděli dne 27. září t, r. pod protekto
rátem slavné městské rady pořádánjest koncert bratří
Hájků. Pořad: Brabme: „Koncert D-dar“. Čajkoweki:
„Serenade melancholigue“. Hájek E. V. a) „Variace“,
b) „Scherzo“. Bach: „Ciacona“. Šavěfk: Českýtanec
fis moll“. Wieuxtempe: „Koncert E-dar“. Koncertní
křídlo z továrny Al. Hago Lhota v Hradci Králové.
Otevření pokladny o půl 7. hod. Začátek o půl 8. ho
dině. Předprodej lístků převzalo ochotně koshkopectví
p. Jaroslava Peřiny. — Bratří Jaroslav a Emil Ví
tězslav Hájek rodem z Hradce Králové, ač čítají te
prve 20 a 17 roků, řadí se dnes k nejprvnějším uměl
cům nejen užší vlasti, ale i daleko za hranicemi zní
jejich umělecké jméno co nejzvačněji. Mladiství amělci
vzbuzovali již v útlém věka velikou pozornost v po
volaných krazích svým neobyčejným hudebním na
dáním. Vzdělání hudebního dostalo se oběma nejprve
v rodném městě, později pak na pražské koneervatoři
hudby, kdež oba loni absolvovali a to u výsledkem
nejskvělejším, tak že jim bylo veřejně blabopřáno
vynikajícími umělci hudebními ano i samotným
kurátorem konservatoře J. J. Ferdinandem princem
z Lobkoviců.

Ze Všeodbor. sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 19. září. Přítomní : Urban,
Pochmon, Karásek, Andrlík a Polák. Podpory nemoc.
uděleny: A. Pecivalori v Hor. Jelení za 7 dní 6 K,
G. Novákoví v Plzni za 7 dní 460 K, K. Tlamkovi
v Čáslavi za 7 dní 6 K, Č, Junkovi v Ústí n. 0. za

7 dní 6 K, K. Kabrtovi vÚpici za 14 dní 6 K. Zapřispívajícího člena přistoupl dp.Ant. Klenka z Ča
stolovic. — Okrskové sjezdy oznámeny jsou dosud
v Úpicia Týništi.

Dar. Dělnictvoztovárnyp. Tačkovyv Hoře
Kutné zaslalo redakci naší 30 K, aby odevzdány byly
stávkajícím z továrny p. Pajkrovy v Hradci Kr. —
Stávka ve jmenovaném závodě chýlí se ku konci. Vy
jednávání bude co nejdříve v dobrém skončeno.

Tameční kurs zahájen právě osvědčeným
tanečnío mistrem p. V. Čtvrtečkou v Hradci Králové
v Adalbertina, Přihlášky přijímají se kašdodenně.

Péče © mravnost. Smatným úkazemny
nějšího „pokročilého“ věku jest velká znemravnělost
nejen mládeže, ale i lidí dospělejších. Člověk zrovna
trne, přijde-lina př. v Hredci Králové na nádraží do ta

mějšího záchodu.Tu vidí všelikénecadnéobrazya pod
nimi ještě hrůznější vzpomínky lecjského lajdáka; tek
i na jiných nádraších. Můžeme si pomysliti, jak asi
to působí na děti, které o věcech takových nemají
ani zdání; ta obrazotvornost jejich začne ihned pra
covati v neblshém aměru, který vede jen k jejich zá
bubě tělesné i duševní. Podobné zsnemravňojící vý
tvorky provázejí nás ne veřejnýchsedadlech, stromech



atd., tak že bylo by si přáti, aby nejen s obledem
na +efejnoa mravnost, nýbrá i stran pěstění kraeocitu
kde kdo přivpíval na odstranění těchto smutných úkazů.

Obecná kucbyměv Hradci Králové
konati bude řálnou valnou hromadu ve středu dne
80. září o 3. hod. odpol. v místnostech spolkových
s programem: Zprávy předsednictva, volby předsed
nictva, volné návrby — V obecné kuchyní počne se
vařiti ve čtvrtek 1. října,

Z Pouchova. Petice za úpravu platu nižšího
dachovenstva podaly k rakám říšského poslance p.
Václava Formánka v Hradci Král, obce: Ponchov,
Rusek, Vékoše, Slatina, Slezské Předměstí.

Družatvo pro zpracování čekanky
v Nechanicích odbývati bude v pondělí 28.září
1903 o 1. bod. odpol. svou valnou hromadu v sále
městské radnice v Nocbanicích. Po valné bromadé
pásledovati bude prohlídka budovydrožetovní sušárny.
Valná hromada přistupna jest i nečleuům.

Manifostační sjezd všech čes.okres.
snstupitelstev koná se v Pardubicích dne 28.
září t r. Pořad rjezdový. 1. O 10. hodině dopoledne
uvítání všsch pp. účastníků v zasedací síni na radnici.
2. Po té zahájí zemský posl. a náměstek okr. starosty
p. JUDr. Antonín Formánek rozhovor o královském
reskripta a o nepravidelném a nedostatečném svolá
vání sněmu království Českého. s Pak pojednáno bude
o zamýšlené reformě volebního řádu v obcích, což
v rozhovor uvede pan Jesef Podolák, tajemník okres
ního za»topiteletva v Pardobicích. 4. Po schůzi bude
společný oběd v botelu „u Střebských.“ 5. Po obědě
(ve 2 hodiny) půjdou všichni pp. delegáti na výstavu,
kde bude postaráho o různé a pěkné zábavy. Učas
tenství spad zvlášť bade bojné, ješto na ten den při
podá ukončení Východučeské výstavy v Pardubicích.

Osobní. Dp. Frt. Eisler, kaplan v Cbrasti u
Chrudimě, přesazen do Heřmanic u Lanškrouna.

Zimní hospodářská škola vOpočně,
spojená s pétiměsíčním letním během hospodyňským,
vydala právě svou výroční zprávu. Z léto je viděti,
že návštěva zimní hepodářeské školy byla opět letos
velmi četná, jedna z nejčetnějších na zimních hospo
dářekých školách v celót Rakousku; taktéž návštěva
běhu hospodyňského byla značná. Školamá ovocnou
školku, pole zkušebné a pomýšlí na zřízení školního
statku a mlékárny, jako objektů pokusných, které
posud při zimních bospodářských školách zavedeny
nejsou. Krom toho hbonosí se škola četnými, nčeb
nými pomůckami k názornému vyučování. Stipendif
pro žactvo má školu 27 a půjčuje též méně majetným
potřeby školní. Se školou je epojen vzorně a účelně
zařízený internát, kde ubytovaní chovanci jsou pod
stálým dozorem učitelstva, začež zaplatí za celé opa
tření pouze 28 i%měsíčně. Školné ani zápisné se ne
plstí. Přihlášky na zimní hospod. školu pro uový
školní rok přijímá řiditel=tví školy; hlavní zápie
koná se dne 11. 18. u 25. října t. r.

Z Morašic u Heřmanova Městce.
Ve filiálním chrámu Páně ve Stolanech byla dne 13.
t. m., ve výroční památku jeho posvěcení, uspořádána
sbírka ve prospěch krupobitím postižených na českém
jihu a jihovýchodo. Sbírka vynesla 12 K 22 ha byla
zaslána veled. bisk. vikariatnímu úřada v Mikulovi
cích k dalšímu odevzdání. Za veškeré milodary vzdává
duchovní správa upřímné díky a srdečné: „Zaplať
Pán Důbl“ |Kéž najde se hojně soustrastných srdcí,

jež by ochotně bídu ubohých postižených zmírniti sesnažila

Z Velkých Hlušíe. (Vysvěceníkostela.)
Téměř 30 let konány byly v naší osadě veškeré cír
kevní obřady v nepohodiném a nevzhledném panském
špýchaře, protože dřívější majitel panství + p.
Arthur Waagner šlechtic z Wallernstádtu nechtěl
přistoopiti k nákladnějším opravám chrámu. Teprv
nynějším novým držitelem velkostatku p. hrabětem
Děpoldem Černínem dostane ae obci Hlušicům důstoj
ného obnoveného chrámu, který bude 28. září t. r.
vysvěcen. K avěcení kostela zavítá ndp. biskap krá
lovéhradecký dr. Jos. Doubrava,

Nové okresní somdy | zřízeny budou
v Chocni a v Heřmanově Městci. Choceň v okresu
vysokomýtském leží nad Tichou Orlicí a má asi
5000 obyvatel. Tolikéž obyvatel má druhé město H.
Městec, na Chrudimsku lešící.

Komtrolní shromáždění v obroduc.k.
zeměbraneckého doplňovacího velitelatví č. 30. ve
Vysokém Mýtě konati se bude: v Holicích 2. a 8.
října, v Perdubicích 5.—8. října, v Přelouči 9. a 10.
října, v Cbradimi 12.—16. října, v Nasavrkách 16. a
17. řijna, v Hlinska 19. a 20. října, v Chotěboři 21.
a £2. října, v Přibyslavi 23. října, ve Skutči 24. a
26. října, v Kostelci n. 0. 7. a 8. října, v Rychnově
n. Kn. 9. a 10. října, v Rokytnici 12. října, v Žam
berku 13. a 14. října, v Králíkách 15. října, v Ústí
n. 0. 16. a 17. října, v Lanškrouně 19. a 20. října,
v Poličce 21.—23. října, v Litomyšli 94, a 26. října,
ve Vysokém Mýtě 28. a 30. října.

Pozor ma zbraň! V obci Vlčí Habřině
v okresu přeloučském vrátil se rolník Jos. Bořita
s honu na zajíce a pověsil nabitou ručníci v předsíni
svého bytu na věšák. Na to se vzdálil ze stavení za
pomenuv na zbraň. Před polednem přišel do domu
sousedův hoch 1išletý Jen Hála, který, zpozorovav
v předsíni pověšenou ručnici, sejmul ji a počal si s ní
hráti. Najednou rozlehla se rána, zároveň zoufale vy
křikla 1lletá Bořitova dcerka v předsíni právědlící.
Nebohá zasažena jsouc střelnou ranou do krkukrátce
na to skonala. O případě tom zavedeno trestní vy
šetřování. Tak často stávají se nyní neštěstí neopa
trným zacházením se střelnou zbraní, ale naši lidé
nechtějí se opatrnosti přiučit, leda aš jim to spůsobené
neštěstí a úřady citelně připomenou.

Jaroslav Kocian hostem královny
Wůrttemberské. KrálovnaCharlottaWůrtten
berská tráví každoročně část léta v překrásnékrajině
severovýchodních Čech na zámku Hatibořicích, blíže
Náchoda, patřících jejímu otci Jeho Jasnosti princi
Vilému se Schamburg-Lippe. Její Veličenstvo v ú

chvatném tomto kootka Čech, tak dobře známém
s Nimcoré „Babičky"“,oddává se jen přírodéa umání.
Královna Wůrtemborská jest totiš hadebně velmi
nadaná a zvláště bedlivě všímá si také domácí naší
produkce hudební, zvonc k sobě často nejpřednější
umělce. V minalých dnech meškal na sámka Ratiboři
ckém náš mladistvý český virtuos Jaroslav Kocisn a
vice dne 16. a 17. t. m. Na čtrrtou hodinu prvního
dne ustanoven byl koncert Kociana, jenž na této ná
vštěvě doprovázen byl virtaosem na klavír, p. Zden
kem Davidem, právě jmenovaným profesorem ne char
kovské konservatoři. Koncertů súčastnili se: Její Ve
hčenstvo královna Charlotta | Wůrtemberské, Jeho
Jasnost princ Vilém se Schamburg Lipppe, Její král.
Výsost princezna Elsa ze Schamburg Lippe,rozená
vévodkyné z Wůrttemberga, Její Jasnost princezna
Alexandra ze Schamburg-Lippe, JejichJasnosti prin
cové Albrecht a Max zo Schaumbarg-Lippe, hraběnka
Uexkůlora, bar. Róasler, bar. Ulmen-tein s rodinou, mar
kýz Panlucci s rodinou a ještě hojně bvatů s okolí. Mezi
koncertem byl Kocian zahrnován nejlichotivějšími po
zoruostmi. Její Veličenstvo i ostatní shromážděné
panstvo po každém čísle vyznamenávalo Českého
uměice projevy uznání a pochval. Po koncertu podá
ván byl čaj, při němě Kociannestačil aní přijímati
poklony vznešeného posluchačstva. O 8. hodině veder
pořádáno bylo +ntimní souper, jehož súčastnili 60
poozeJejí Veličenstvokrálovna,oba umělcia členové
knížecího rodu. — Po souper požádán Kocian Jejím
Veličenstrem opětně do hudebního salonu a koncer
továno znovu, Její Veličenstvo královna téměř po
každém čísle přistoupila k českéma umělci, aby pro
jevila mu svůj obdiv. Rovněž p. prof Davidovi do
stalo ae za jeho znamenitou hru i procítěný přednes
písní nelíčeného uznání. Než její Veličenstvo královna
uchýlila se do svých komnat, přistoupila poznovu
ka Kocianovi, zapředla s ním dloabý rozbovor o jeho
cílech uměleckých, načež srdečně mu poděkovala a
poctila jej výslovným pozváním do královského pa
láce ve Stutgarta, kamě Kocian v lednu se vydá.

Slavnost odovudání zlatého zásl.
kříže. Dne 3. září t. r. odbývána byla na Chvojně
tichá sice, ale zvláštní zde slavnost: panu Jos. Hor
níkovi, zasloužilémn apisovateli a lesnímu správci
markraběte Pallaviciniho v Poběžovicích, byl odevzdán
slavnostním způsobem zlatý zásl. kříž. Po alavných
službách Božích, jež obětoval ve farním chráma [%
na Chvojně dp. katech. Vinc. P. Halama, příbuzný to
oslavencův, odebral se p. oslavenec provázen rodinon
a avými přáteli do kanceláře lesních úřadů ve Chvojně,
kde oslovil ho c. k. okr. hejtman z Pardabic p. Novák
nelíčenou a upřímnou řečí. Ponkázav na p. oslavence,
jako na muže zasloužilého a vždy přísně dbalého
svých povinností, líčil jeho záslahby, jichž si dobyl
jednak jako odborný a zkušený spisovatel svými spisy
lesnickými a zahradnickými a jednak jako podporo
vatel sbírek musejních a borlivý přítel školství. Muohé
školy na okresu Holickémobohatil krásnými a cen
nými sbírkami, ale nejvíce sbírek věnoval museu
svého rodného města Dašic. Dloubá léta působí bla
hodárně v okresním zastupitelstvu holickém, kde povědy
vyniká a prospívá svojí radou a bobatou zkušeností.
Hlavní však pomník zbudoval si v Poběžovicích, kde
jeho působením postavena byla jednotřídní obecná škola,
která právě letošního roku — a to zase jeho přiči
něním a zásluhou —rozšířena byla na 2třídka. —
Veliké jeho zásluby došly uznání J. V. císaře a krále
a odměněny zlatým záslužným křížem. S přáním, aby
oslavenc dlouho se těšil z tak vysokého vyznamenání
a po mnohá léta ještě působil ve prospěch národa a
vlasti, skončil p. hejtman řeča připjal oslavenci zlatý
zásl. kříž. Pohnut a dojat děkoval p. lesní správce p.
c. k. okr. hejtmanu a prosil ho, by jeho vroucí a ne

líčenýdík tlumočil na stupních trůnu. Popřist mnohablahopřání jak od zástapců různých úřadů a korporací,
tak i jednotlivců, byla slavnost skončena,

Pomoc živelní pohromou postišo
mýma. V podpůrné akci pro naši krajina krapobitím
postiženou jevila se hned v počátku vlašnost, až ne
tečnost. Nikdeš nebyle úroda krupobitím v okolí
tak zničena, jako u nás ode Ždírce ke Krucemburku.
„U nás to tak zlé nebylo. U nás také ne. Tady se
masí v poli hrabat, aby poznal, jské tam bylo obilí.
A ty stromy sem tam pokácené, telegrafní tyče ze
země vytržené, stromy přeždímaná!“ Tak zněly úsudky
příchozích diváků z potlučeného okolí. — Byla to také
ematná podívaná, která sasluhovala posornostivětší.
Snad již němý bol za dnů našich nedojme, jen ryčný,
jarmareční křik. Všade jinde zástupci lidu sakročovali

vaproepěch svých okresů. Když p. místodršitel objížděl krajiny potlučené, obecní a «kresní starostové,
říšští a zemětí poslanci vyjížděli mu vetříc, uváděli
ho do svých okresů, škody spůsobené akazovali, u
sorňovali . . . Kdyby ho byli přivedli až knám, když
byl už v Něm. Brodě, byl by si odnesl pěkný obrázek.
Vždyť po třech nedělích katastrofě, když k nám
pp. poslanci také přiklneali, radil ještě ve své řeči p.
posl. Klofáč, aby fotografie byly zhotoveny a saslány
na příslušná místa. Takovoushledal spoustu! Obecní
úřad odhadoval škodu i více nešli o '/, níž, ač taková
úroda, jako byla letos, nebude wnad ani za 50 let. Dle
toho také asi dopadne podpora. Ví milý Bůh, jak
bude v zimě a na jařel této tísni obracímej se
s uctivou prosbou ku bratrským spolkům katolickým,
aby podporovaly dobrovolnou sbírkou a příspěvkem
spolkovým členy naší Katolické Jednoty, kteří jsouce
chudými dělníky mají kašdý několik měr polí na
jato a nyní připraveni jsou o všecko — není srna,
není slámy — a což nejhorší, není bramborů. Před
10 lety požár, letos krupobití, Některé bratrské spolky
jiš nám zaelaly dobrotivě podporu: Křest. sociální
spolek na Kladně zaslal 7 K 64 h. Ze společného vý
letu sdražených spolků Kostelec, Týniště, Černilov,
Hradec Kr, Třebechovice30 K 45 h, Incertus Certue
10 K, Katol. jednota v Plsai 30 K. Kvrítujeme a dí
kem a srdečným „Zaplat Bůh |“

Zahájení dopravy mamístní dráze
Světlá— Ledeč- W. Tato dráhase stani
osmi Kácov, Zruč, Horka nad S., Vlastějovice, Křeno
vice, Ledeč, Světlá a zastávkami Kácov, Chaběřice,
Pod hradem, Horní Ledeč, Smrčné a Světlá byla dne

24. září t. r. veřejné dopravě oderadána. Jemenované
stanice budou pro veškerou dopravu, sastárky a na
kladiště Chabeřice a Pod hradem pro osobní a ob
mezenou dopravu zavazadel jakož i pro náklady v pl
ných vozech a zastávky Kánov, Hor. Ledeč, Smrčna a
Světlá pro osobní a obmezenou doprava savazadel
otevřeny. Jízdní lístky pro cestojící v zastávkách
nastapající vydávati budon průvodčí vlaků. Zavazadla
podána ne stanicích Vlastějovicích a Křenovicích,jakož
i vo všech zastávkach vypravovati se badou pomocí
doplatků ve stanici dodací. — Dokončená trať posá
zevské dráhy otevřena byla za účastenství mnohých
předních osob a slavného varušení celého okolí. Klíč
ku krásné panenské půdě vložen do našich rakou.
Jen +e bo chopiti. Purosamíme tomu? Sotva asi. Židé
už tomu porozaměli. Letve bylo jich až všude plno.
Za letním odpočinkem, za kšeftem.

Z Čáslavě. Na srátek patrona seměčeské
ov. Václava mělo se naše město poprvé zastkvíti v sáří
plynových plamenů. Ale uš u nás k této oslavě ne
dojde až asi za tři čtyři neděle později. Jednak stáv
kaři, jednak pohodlnost podnikatelstva tomu zabránila,
Za to budeme míti potěšení s bromad kamenů a blíny,
které ve po ulicích slavnostně povalají i kdyš dávno
byly prokopávky zadlálděny. Kdo pak také obec po
žene k zodpovídání, leda některý občan, který by si
nobu zlomil. — Z této přitemnělé stránky přejděme
raději k jasnější. Poslední slavnost matiční vynesla
dík neunavné práci zúčastněných činitelů vpravdě
krásný výtěžek, 2000 K. Jméno Riegrovo nepozbylo
svého zvuku a osobnost jeho i za hrobem táhne zá
stapy, ba přitahoje a horoucí slova vdechuje ma rty
i těm, kteří za živobytí měli pro něho bobužel často
i nemužnou nadávka. — Divadelní ochotníci počali
svou simní sezonu za stejné plizně obecenstva. —
Děkanský chrám Páně snad se přece dočká nového
kabátu. Už aspvů střecha věže je n.třena a v posled
ních dnech zamazává zedník největší trhliny. Sabvence
semě a státu kdo jete?

Za + Vojtěchem Kamešem. Právě
does, kdy tywo řádky píši, jest tomu rok, co v okres
ním městé Ledči nad Sázavou odbývala se noršední
slavnost. Za hlaholů zvonů, provazen obecními sa
stupitelstvy, c. k. úřednictvem, p. patronátním zá
stapcem, anobými upolky s nepřehledným davem při
fatanců vstupoval do chráma Pané nový děkan le
„očský, P. Vojtěch Kameš, aby se ujal duchovní
správy v městě Ledči. Byl tenkráte 30 roků stár. „Je
to štěstí! Tak mladý pán, a již je děkanem I“ říkali
tenkráte lidé napořád. „Kdo by si to byl pomyslil,
kdyš k nám přišel sa kaplana před 17 roky, a nebyl
tenkráte jsšté uni „dosvěcený“ (bylť jáhnem), te tu
bude tak brzy „jemnostpánem |“ Je to stěstíl“ A jaké
to bylo štěsti? — Neuplynul ani celý rok. Dne 16.
září t. r. za pochmurného počasí bral se opět městem
Ledčí průvod nezvyklý. Zase zaěly zvony, alesmutně
a tklivě, opět ubíraly se místní a okolní korporace
i sástapy věřícího lida v průvodu, doprovázejíce
svého děkana, P. Vojtěcha Kameše — ke hrobu.
Zhoubná choroba dlouho hlodala na mladém jeho
životě, až jej podlomila. Dne 13. září zosnul tiše,
zaopatřen sev. svátostmi, odevzdán do vůle Boží. —
Byl v Pána zesnulý děkan horlivým kněsem; působil
po svém vysvěcení jako kaplan v Ledči, pak jako
farář ve Chřenovicích a v Behdaači u Ledče. Byl i
hterárné činným , přispíval svého časna do Obnovy,
do Pastýře a Řádeo duchovního, do Vlasti články
původními i překlady z frančiny; taktéž přeložil vý
borný spis: „Křesťan Nejev. Srátosti posvěcený“. —
Že byl v Pánu zesnolý děkan Kameš u spolabratří
oblíben, toho svědky bylo těch 19 kněší, kteří s vdp.
vikářem Fr. Chalonpkou, děkanem Světelským, v čelo
se ku puhřbu sešli a s nichě někteří, nedbajíce ne

hody, z daleka přišli. Jmenuji jen vdpp. děkana
řízu z Habrů, faráře Marka z Hlinska, Klapka

z Křivsoudova. — A de téš u učitelstva lásce se tůšil,
toho svědectví vadali zase přemnozí pp. učitelové,
kteří ku pohřbu ae dostavili, a jak v domě děkan
ském, tak i v kostele při sádušních bohoslužbách i
ne hřbitově krásné zpěvy přednesli, řízeni jsouce
osvědčeným pěstitelem přesného chrámového zpěvu a
osobním přítelem v Pánu zesnulého, Bohdanečským
řídícím učitelem, p. Ang. Šnorem, jejž p. děkan před
smrtí svou výslovně požádal, aby řídil spěv při jeho
pohřbu. — A že i od svých kaplanů byl milován,
toho důkaz podal dp. J. Bartoň, starší kaplan Lo
dečský, jenž v kostele nad rakví jeho tklivé promlavil.
— Na tichém hřbitově Svatotrojickém, jenš tak pěkné
na stráni nad Sázevou se prostírá, vložili jsme do
hrobu milého svého přítele, saplakali jsme nad jeho
rovem, dojati mečekaným rosloučením, zalkali nad
hrobem rodičové jeho oetaří, bratr, sestra, ... a
ve smutné náladě, tak smatné, jak smatný byl ten
sachmuřený, deštivý den pohřební,vraceli jsme se
zpět, ale to pevné přesvědčení chováme v srdci, že
zesnulý bratr náš za to „štěstí“, jež ho sklamalo ve
avétě, došel za hrobem toho pravého štěstí, jehož mu
nemobl dáti svět, s jehož si vzorným, horlivým di
votem s plna zasloužil. Vojtěše, příteli dobrý, odpočí
vej v pokoji ku slavnému z mrtvých vstání! A

Ze Zásmulk. Dnoré od 14.—18.t. m. byli
dobou milých a utěšených hodů duchorních v útulné
budově konventu O. Ů.Františkánů v městě našem.
Pořádány zde exercicie jak pro členy řádu, tak i pro
duchovenstvo s okolí. Věakexercicie: sásmucké mají
také již své dobré jméno, takže tentokráte zúčastnili
se i duchovní ze vzdálenějších končin. Z diecése
pražské byli přítomní: vdpp. Jan Balaban, farář
z Rataj, Jan Beneš, farář = Drahobudic, Rudolf Bouška,
kaplan z Gossengrůn, Josef Buchar, farář s Kraut,Jos.
Čamra, farář s Malotic, Václ. Čermák, farář ze Sli
vice, Karel Hodinář, děkan a č. kanovník z Plaňan,
Fr. Holas, katecheta s Kolína, Fr. Handrejch, děkan
v Kouřími, Fr. Kadeřábek, katecheta s Č. Brodu,
Fr. Kahoun, farář = Hradešíne, Norbert Košátecký,
farář se Střezmíře, P. Ac. Košťál, kvardián kláštera,
Fr. Jaroslav Krumer, člen řádu Fr., Jan Musil, děkau
s Dobřichova, P. Alf. Němec, vikář kláštera, Theod.
Novák, člen řádu, Jan Pelikán, vikář a farář s Va
vřínče, Alois Sedláček, kurát s Planě, Ant. Skokana,
kons. rade a děkan ze Zásmuk, A. Skopec, adj. arcb.
konaistoře v Praze, Jos. Sýkora, děkan z Nové Vsí,



Ant. Tomášek, kaplan se Záemuk. Z diecóse králové
hradecké zúčastnili se vdpp. Váci. Sparný, děkan
v Suchdole, Jaroslav Petr, kaplan ze Solopiska Fr.
J. Košťál, farář ze Skubrova. Exercitátorem byl P.
Ostrčilik, kačs řáda T. J. s Prahy. — Exercicie
sásmucké semlouvaly se všem účastníkům a jedno
hlasý úsudek zněl zde fe to pravé a útolné zátiší
pro úkony dočevní, abychom mlavili elovy p. exer
citárora, tek veliké důležitosti, jakými jsou právě
exercicie. Bůh dej svého požebnání!

Různé zprávy.

. »OBNOVU«

o"žimávlti a vprodej novinp.M Vlama
Příkopech.

(8)„Také hradecký biskupský orgán
účastní se všeobecného klerikálního ošívání naší kri
tuky pověstných dopisů lourdských.“ Tímto úrodem
počínaje věnuje mi laskavou pozornost známý polemik
z „Nár. Listů“, jenž v nezadršitelné setrvačnosti svých
kaltturních prostocviků hází po mně podávkami. Z toho
konečně se nermoutím, neboť předmětem takových lí
bezností páně pisatelových nejsem já jediný. Jinak
opravedlivě přiznávám, že nedělní článek „Nár, Listů“
dne 20. září vyhlíží dosti slušně, liše se tak ke wrému
prospěchu jako výjimka od astáleného již pravidla
páně pisatelova. Podotýká-li zmíněný pán, že v ko
mentářích dopisů lourdských šlo mu jen o Čistotu učení
katolického, pak předstírá opravdovost, jejíž ekviva
lentem by mohla býti jen hloupost avěřivšího čtenářatva.
Při tom sapomíná také, že ustanoviv se očišťovatelem
vyznání katolického, preštil o zem zásadou svobodo
mysinosti, kteréžjest jakákoli víra lhostejna. Tím
ovšem dokazuje, že mu nešlo o čistý zájem pravdy,
nýbrž o ty až příliš známé účely postrauní. Zjištění
určitého fakta a konstatování pravdy nepotřebuje hru
bých klínů, kladiv s řeznické širočiny. A k tomnto
lomozivému aparátu sáhl pisatel dílem sa tím účelem,
aby paradoval v póse nepřemožitelného lamželeza,
kteréž lichotivé sebevědomí z přirozeného soucitu ke
slabostem lidským rádi mu dopřáváme, dílem uby
ejednal jistou kompeneaci ohledně nedávných šrůtek
s evangelíky. Není ovšem nic jiného, než málo čestné
otročení jisté části naší veřejnosti, když nemilé po
lehtání evangelíků musí býti bned doprovázeno na
dávkami katolíkům. Aby mi pisatel v „Nár. Listech“
nemohl vytýkati, že zapírám inkrimovaná jím místa
v lonrdských dopisech, dím bez mučení, že se mi
takový způsob vyjadřování myšlének skutečně neza
mlouvá. Farivejské pohoršeníjeho pak budiž pobídkou
všem našimkazatelům, sby slova svá vždy před pro
slovením dobře promyslili. | Ostatně pisatel o pouti
lourdské do „Katol. Listů“, jsa knězem bezúhonným
a ctihodným, jen bezdéky poskytl příležitosti kritikovi
»Nár. Listů“ k orgiím posměchu a náboženské fri
volnosti, neboť slizké vtipy jeho při prvém podnětn
3 kalné duševní problabné musely stoj co stoj vyraziti.
Na konec opětně tvrdím, že potřebí jest co nejrychlej
šího ucelení kněžské organisace naší, aby krabice
u nadávkovými šperky, v nichš "pisatel „Nár. Listů“
jest odborným znalcem, v čas všdy byla otevřena a
není pochyby, že příslušná resonance v lidovém cítění
a přesvědčení se jistě d staví. (V příštím čísle uve
řejněno bude o Lourdech širší pojednání. Pozn. red.)

Poslance Klefáč v prácí. Posi.Klofáč
svou snahou a zájmem na některých místech skutečně
ukazoval, jak si mají vósti naši poslanci; než dle
Hlasů z Hané provádí Klofáč ve volebním avém okresu
na Litomyšlsku, které postiženo bylo tské živelními
pohromami, jen populární hru. Poškozeným v Lezníku
a okolí na př. eliboval, že jim vymůže úplný odpis
daní sa tři po sobě následující léta (ač je to na
prosto nemošno), přitom však zapomněl jim poradit
nejprimitivnější zásady, jak o podporu se ucházet a
jak všechny příslušné kroky v čas učiniti. Voličové
jeho, vystavěrše si na ladě slibů posl. Klofáče
větrné zámky nadějí, poznalinyní, že sliby bez
skatků nepomohou a obracejí se na posl. svobodo
myslné, aby napravovali to, co bylo sanedbáno a
poškozeno.

Židovské gymnasiam soukromézřizují
ci šidé v Uher. Brodé na Moravě, v městě to ještě do
nedávna židy a Němci jařmeném. Bude to jistě i
léčka pro naše křesť. chlapce, kteří nemohou jinam
na gymnasium a na realku tamní vstoupiti nemíní.
A pro toto soukromé židovské gymnasium, ovšem že
německé, šádají prý našinci nějakou veřejnou sub
venci. Už se jim jistě stýskápo německémchomoutu|

Výstraha před lidokupel. ZKapského
Města v jišní Africe došel „Nár. Pol.“ dopis, který
líčí sklamání a utrpení české dívky, jež dala se vy
vábiti nesvědomitým vykořisťovatelem dívek do jišní
Afriky pod záminkou, že jí tam čeká velmi výnosná
služba, satím však očekávalo jí nejhromnější skla
mání. „Žádám vás zdvořile“ — píše dotčená dívka
— „abyste to uveřejnili pro výstrahu všem českým
děvčatům, která snad by mínila odebrati se do ciziny
za mořejako já a dela se obelhati židovskými

agenty, kteří verbují služebná děvčata do cisosemska.am s nimi dělají obchody a bohatnoa z jich bídy,
s jich utrpení, hladu, elsí i hanby . . . To, co jiným
agentům povedlo so a českými a moravskými mými
krajankamí, nepovedlo se agentu Kanfmannovi, který

úsí z Táborska a dívky do jišní Afriky verbuje,
de šíje jiš po několik roků. Nyní opětně vyslal svoji

ženudo Čech, aby tam naverbovala mladé dívky a
dopravila je do Kapska. Mne najela tato žena jako
českou kuchařku s vyjednala se mnou 30 sl. služby

měsíčně. Kdyžjee pak do Afriky přijela, neplatilami 7 měsíců ničeho, a kdyš jsem se nedala donutiti
k hanebnostem, ke kterým mne natíli, řekli mi, že

dádných r ti nedají. — Také mne připraviliovše, co jsem sí u ních krvavě vysloužila a vydřela,

jé pak nenašla nikde zastání. Proto prosím, aby vaše
redakce deals výstrahu všem českým dívkám, aby ze

nedaly švindléry obelbati a zůstaly raději domapřisebe menší slušbě. Tak nebudou přivedeny do nesiý
chaných útrap, neztratí zdraví a Čest a nezapadnou
do nejbídačjších brlobů hanby, kde sta dívek zmizelo
beze stopy a skončilo hůře, neáli pes na hnojíšti.“

Na Ústřední Matlel školském. Soucitné
urdce bije v šlecbetné hrudi lidu českého, kdy na ráz
živelní pohromou zničeva požebnaná úroda ustaravého
rolofka. Ta soucitná srdce nezapomenou na duševní
potřeby národní; vždyť ještě rok za rokem ztrácí ve
národa našemu 40.000 dátí v něm. školách, vycho
vávány jsouce tu namnoze za nepřátele národa. A ve
školách Maticí zřízených nebo porovaných jest
jich 16 tisíc. Aby nišádné české dítě ve škule ne
české nepř.šlo na zmar, nutno úsilovněji nežli dosud
podporovati Ústřední Matici školskou. Nechť není ve
dnech svatoráclavských českého města, ani vísky, kde
by se pilně nosbíralo na vydržování škol matičních.

Nedělní klid ve vojsku. Říšské mini
sterstvo války vydalo nařízení, dle něhož má se dů
stojnictvui mužstvu c. a k. armády v nedělních a
svátečních dnech poskytnouti úplného klidu, pokud
zvláštní předpisy nebo nutné okolnosti, jako neod
kladné služby, pochody při velkých cvičeních, poho
tovosti atd., nevyžadují odchylky od tohoto nařízení.
Podobné nařízení bude v nejkratší době vydáno také
pro zeměbranu.

Klid lékařem. Londýnský lékařský list
„Lancet“ — jest to nejváženější lékařský časopis —
píše: „Aby se nervósa uzdravila, není třeba dalekých
cest do lázní, do hor, do vodoléčebných ústavů, nýbrš
člověk může zůstati pěkně doma a léčiti své údy
velmi pohodlná a lacino — klidem. Pro léčení klidem
platí tato pravidla: 1. Pacient musí tři až čtyry
neděle ležeti v posteli. 2. Nesmí o ničem rozčilajícím
přemýšloti, žádné starosti si nesmí připustiti: buď
musí spáti, buď čísti lehkou četbu. 38. Víno, pivo a
likéry jsou naprosto zakázány, za to čím více pacient
vypije svafenébo mléka, tím lépe pro něho. 4. Vzdach
v pokoji musi býti stále avěží, v okolí nesmí býti
žádná kovářská dílna, na oknech nesmí býti záclony.

Ze sluhy — farářem. Dobrecinskýbiskup
Volaška instaloval před nedávnem v Nagy Toszegu
faráře —| uvého bývalého sluhu Ant. Solingra. Při
té příležitosti vypravoval biskap, še Solinger býval
původně soustražnickým tovargšem. Když byl odveden,
prodělal bosenskou oknpaci a stal se šikovatelem. Vrátiv
se £ vojenské elužby, stal se sluhou na debrecínské
faře, kdež soukromě studoval gymnasium. Složiv
matnritní zkouška, vstoupil do bohosloveckého se
mináfe.

Car oráčem. Inženýr Šarapovvynalezlnový
plab a car Mikuláš, aby se přesvědčil, jak. plahem
se oře, sám jej vyzkoušel. Ve vojenské uniformě vedl

prah několika brázdami pole, ministr Witte a vynáezce pluhu ve fracích a řády byli při práci carského
oráče.

Nová rakouská válečná loď „Arcivé
voda Karel“ bude dne 4. října v Terstu spaštěna na
moře. Bude to jedna z největších válečných lodí.
Délka její obnáší 118'/, metrů, největší šířka 23 metrů,
střední ponor 7:48 metrů, nosnost 10.800 tan. Loď
vyzbrojena bude 63 děly, mezi nimiž čtyry ráže 24
cm, jež donesou náboj 215 kg. těšký do dálky až
16 km. Na vzdálenost 760 metrů prorazí střely
s těchto děl 40 om silnou desku z nejlepší ocele.
Otáčení těchto obrovských děl v žádoucí směr a do
prava nábojů děje se pomocí strojů elektřinou pohá
něných. Veškerá děla dodaly Škodovy plzeňské továrny.

Židovské mepokeje. V Gomelov mogi
levské gabernii v Rusku povataly dne 11.září z hádky
mezi jedním sedlákem a jedním šidovským obchod
níkem krvavé nepokoje, které se i 14. t. m. opako
valy. Bylo při tom usmrceno a raněno několik kře
stanů a židů. „Novoje Vremja“ charakterisuje při té
příležitosti raské židy následovně: „Nyní jest jasno,
že židé jsoa hlavními vinníky i příčinou t. zv. ži
dovských nepokojů. Raští židé, kteří celým svým rá
zem se liší od židů v sápadní Evropě, všade, kde
jich žije nějaký počet pohromadě, vystapují proti
křesťanskému obyvatelstvu s velikou vyzývavostí, ne
snášelivostí, ano krutostí a sami ze zcela nepatrných
neshod způsobují touto svou krutostí krvavé orášky.
V Gomele objevilo se zvláště krajně nepřátelské a
vyzsývavéjednání židů ke křesťanům, Židé bázeli ka
mením a stříleli i na policii,která se dostavila, aby
učinila konec nepořádkům, a vzepřeli se i vojska,

ré nechtělo připustit, aby se židé rvali s křesťany.
idé stříleli i na vojáky z domů a za ploty a byli

ozbrojeni noži, dýkami a revolvery. Ostatně není to
nic nového v Sidovských letopisech. Při nepokojích
v Minsku před několika lety přepadly obrovskéhoufy
tidů vojsko, ktoré přišlo dělati pořádek a ukrutně je
stlonkli. Charakter židů v Rasku jest krajně nesná

šelivý.“ „Novoje Vremja“ odporažaje, aby vláda všeučinila, aby bylo umožněno pokojné spolušití se židy.
Zvláště jest třeba smenšití šidovekou náboženskou a
plemennou uzavřenost a zarytost, jest třeba zlomiti
nadvládu židovských kahalů, náboženských to obcí a

talmudu, poněvadě tyto pěstují l židech pocity nepávisti, odcizení a nesnášelivosti kekřesťanům. Ny
nější židé tvoří nepřátelský tábor v ruském obyva
telstvu s tomu třeba zebrániti.

Pruská spravedlnost. V Bytomiv Prus
kém Slezsku odsouseno bylo "minulý týden 66 Po
láků k neslýchaným trestům. Jeden z nich odsouzen
do šeláře na tři léte, © na 2 a půl roků atd. A to
vše proto, še Poláci smařili německé volební ehro

máždění, v němě jim bylo surově nadáváno. Ostatně
nebyli by Poláci přes to přese vše rušili německé
shromášdění, kdyby Němci nebyli jim úmyslně mařili
jejich vlastní schůze. Čtyřikráte si Poláci v Lauřině

uti zamlavili sál, ale vždy jim hostinský nátlakem
Němců sál dodatečně odepřel. Toho nesnesli a zmařili
konečně také německé shromášdění. Za německou
svévoli musí nyní trpěti tolik lidí polských v šaláři!

Tuberkulesa vyhojitelna. Předrokem
sřídil u nás po odborných studiích na cisosemských

klinikách p. dr. Fr. Holman ambalancí kn léčeníchorob
plicních statickou elektřinou, Ač tato methoda jest
u nás úplně novou, přec získala sobě svými výsledky
v poměrně krátké době veliký počet trpících chorobami

licnofmi.Methoda ta schválena byla na mezinárodním
ókařském ajezda v Paříši r. 1900 a na tuberkalosním

kongresu v Londýně r. 1901; v cizině zřízeno již ně
kolik ústavů k léčení chorob statickou elektřinou.
Léčení statickou elektřinou po úmrtí zakladatele ajal
we známý lékař p. MUDr. Jaros!. Malý v domě č. 1981-|[.
na Palackého nábřeší v Praze, který na základě od
borných studií na cizozemských klinikách a jako
spolupracovník zesnulého dra Holmanav témž duchu
ambulanční léčení řídí Ambalance tato jest jedinou
svého druhu v Čechách a snad i v ceiém mocnářství

rakousko uherském. Léčba je dvojí: všeobecná (bygie
nická) a odborná (elektřinou statickou). Účinky tohoto
léčení jsou překvapující; bolestivost na plících mizí,
dech stává us volnějším, choť k jídlu vzrůstá, kašel
a noční seslabající poty ustávají. © prospěšnosti a
účinnosti toboto léčení svědčí výsledky nejen ameri
ckých lékařů, hlavně dr. Berthearra, alo i výsledky
dr. Malého, které dokazují, že taberknlosa je ve vul
ném počtu případů zhojitelna,

Komu patří hlína x příkopu usli
mleef BRolník,který je dbalý o každou píď, o kaž.
dou hrst půdy, nechává si nevědomky odcizovati celé
fůry hlíny od svého pole. Míníme tím blínu ze sil
ničuích příkopů © Tato hlína ze silničního pří
kopu patří rolníkovi, podél jehož polnosti jde silnice:
Dnes je zvykem, že si cestář hlínu při čištění příkopu
nebází na hromádky a prodá, aniž by rolníkovi o
dovolení řekl, Silniční zókon to výslovně praví,

Pojláťování proti nezaměstnanosti
v Německu. V Lipsku utvořila se zvláštní po
jišťovací upolečnost na nezaměstnanost. „Hamburger
Nachr.“ přináší o ní tyto detaily: Pojištění vztahuje
se na nezaviněnou nezaměstnanost mužekých dělníků
mezi 16. až 60. rokem, kteří byli aspoň dvě leta
v místě usazení, a nejméně 42 příspěvky týdenní za
platili. Celkem zavedeny čtyři stupně příspěvkové dle
skup.n zájmových. Při rozdálovánípříjmů jednotlivým
příspěvkovým skapinám jest rozhodneu. atatisticky
dokázaná výše nebezpečí prázdňového, dále též možnost
zjednati si práci a výše výdělku. Dle různých skupin
zájmových obaáší týdenní ©k 30 až 60 fenyků.
Každá skupina pojistná vede své zvláštní účty. Even
taální úspory přijdou jen jí a cikoliv eoučasně i
drahým skupinám k dobrému a slouží ku snížení
příspěvků nebo ku prodloužení podporovací doby anebo
docela ku parcielníma splacení příspěvků. Podpora
obnáší nejvýše pu 42 všedních daů 1-20 marek na
den a vyplácí s00d 4 dne nezaměstnanosti. Pojištěnec
má se dostaviti denně ku pokladně, kde se mu
může eventuelně i příslněná práce vykázati, již musí
přijmouti. Do podniku, v němž vypukla stávka, není
však nucen vstoupiti. Nárok na podporu jest přerušen,
kdyš vypukne stávka, jíž se pojištěnec súčastní, dále

po dny přechodného zaměstnání. Při pojištěncích,teří své příspěvky mohoa zapravovati jen z části,
doplňuje sazba fond spolku,

C. k. zkušebná kommise proškoly
obecné a měšťanské v Rradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské

pro období listopadové 1903 opatřené náležitými dolady do dne 10. října t. r.

Výroční a dobytčí trh v Kyšporku
tak zv. Matoušskýkoná se letos 39. září. Havelský
trh připadne na 19. říjen 1903.

Zpěvník pro střední školy. Chvalně
snámý autor „chorální rukověti“ vdp. prof. Orel
sepsalknibu „Modlitbyazpěvy“ prostudujícímládež.
Koiba tato obsahuje v prvé části cenný návod ka
samostatnému pěstění náboženského ducha, čímž se
značně liší od dřívějších šablonovitých vzorů, Zpěvní
část přináší výběr nejlepších písní kostelních se
správnou notací. Zpěvník tento došel schválení ordi
nariatu pražského, hradeckého a v tyto dny též or
dinaristo | badějovického. Úchvaly tyto odporučojí
koihu co nejlépe. Zamlonvá se nám též formát, levná
cena a typografická úprava, jiš obstarala firma K.
Reyl v Prase III. Zpěvník zaveden jest na realné
škole v Hradci Králové a ne několika soukromých
ústuvech.

Grahamův chléb, jemné,pražské,loxnení
pečivo, vyrábí p. J. Růžička, mistr pekařský na Ma
lém náměstí v Hradci Králové.

(Zasláno,
Pánové, kteří upsali ne pomník kollegy Seiberta

a posudneposlali ničeho, se dádají, aby tak brey
učinili níšepsanému. Sešlo se 68 K, což je málo na

slušnýpomník. Josef Kotyk, kněs v nemocnici v Pardubicích.

(Zasláno,
Katolické spolky v oblasti Orlice usedlé pořá

dají v neděli dne 11. října 1908 v Týništi n. Orl.

krajimský sjezd.
Pořad: Dopoledne: 1. Uvítání spolků. 2. O vy,

hodině seřadění spolků na náměstí před Panským
domem a od do chrámu Páně. 8. O 10. hod.
slavnostní ní dp. katechety Aloise Dvořáka a

Oašby Boží. O 12. hod. společný oběd. (Osoba 80 h.)Odpoledne: Ve 8 hodiny. „Odborové sdružování“. Řeč
p. V. Myslivce, redaktora z Prahy. Ve 3 bodiny.
„0 hospodářské situaci“ promluví p. Dr. Fr. Reyl
s Hradoe Králové. Ve 4 hodiny. „O ženě v křesť. s0
ciální organisaci“ pojedná al. Jakubcová s Lomnice.
Večer « 8. hod. zábavný večírek. Pozn. Přihlášky a
dotazy dějtež se katol. jednotě v Týništi n. Orl.

Svolavatelé:

Dr. Fr. Berl Frant. Hlavatý,dieoósní předseda. předseda kat. jed. v Týništi.
Alols Dvořák, Josef Urban,
člen výb. kraj. organ. starosta odb. organ.



(Z a s l 6 no)
Konteronce XII. volebního okrevu.

Na den ov. Václava koná se konference důvěrníků
XII, volebního okresu v Ústí n. Orl. o 2 hod. odpol.
v hostinci pí. Barkmanové Program: 1.) Zpráva před
sedy, jednatele a pokladníka. 2.) Rozhovor o organisaci
a taktice strany. Referentem p. Václav Myslivec,
redaktor z Prahy. 3.) Tisk. 4.) Volba nového výboru
s volné návrhy. Všichni důvěrníci XII. vol. okresu se
tímto vyzývají, by se konference súčastnili. Nechť ee
ukáže, že tu jsme a že pracovati chceme na programa
našem přese všechny překážky nám v cestu kladené.
Každá organisace, která patří do XII. vol. okresu,
jest poviona důvěrníky své vyslati. Tedy na den sv.
Václava na shledanou v Ústí n. Orl.

Václav Bibus,
t. č. předseda.

(Zasláno)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 19.

Zasílaje povinný obnos na vyrovnání účtu za do
dané kostelní nádoby, vyjadřují Vám tímto veřejně svůj
dík a úplnou spokojenost a přeji Vám, by se veledůstojné
duchovenstvo na Váš závod s plnou důvěrou obracelo.

V úctě
Jan Albert Vaněk,

farář v Dušejově u Jihlavy.

V Dušejově, pp. St. Hubenov, 12. března 1902.

Listárna redakce.
Dobřenice, Čáslav. Došlo v poalédní chvíli, tedy

až příště.

Na konci III. čtortletípro
síme sa obnovenípředplatného
a sapravení ošechnedoplatků.

Přátelé, kupujte u našich
insereniůo! ©Sooji k svému !

"Cržní zprávy
V Hredci Kralove, dne 19. září tun3. 1 bi.

přenice K 10:20—1110, dita K 880—940, ječmene
K 780-860, ovsaK 4-70—540, prosa K 960—1800,
vikv- K 1000—1100, hrachu K 16:00—2000, čočky
K 20-00—26'00, jahel K 19-—, krap K 16 00-—36 00,
bramhorů X 2-80 -3'20, jetelovébo semene Červeného
K 76-00—100 00, máku K 25'60—27-00, Iněného se
mene K 16:40-16:00, 100 kg. šit. otrub K 1060,

pšenič. otrub K +000, * kg. másla K 2:16—240,
1 kg. sádla vepřového K 1*72—0'00, tvarohu K 028—
0-32, ' vejce 5 bh. Jedna kopa zelí K 3-80 —4-20,
1 kopa kapasty K 109—240, 1 hl cibule K 280—

0, 1 kops drob. zeleniny K 0*60—4000, 1 pytel
mrkve K 100—160, 1 bl jablek 6:00—'000, 1 hl
brušek 8:00—12-00, 1 bl švestek 4'00— 6:40. Na týdenní
a obilní trh v Hradci Kr. 19. září 1908 odbývaný při

vezeno bylo: 1) Obilí: hl pšenice 732, žita 472,
ječmene 406, ovna 624'/,, prosa 12'/4,vikve 12, hrachu 20,
čočky 3, jahel 8, krap 13, jetelového semínka 161/4,
Iněného semínka 7, olejky 1, máku 655. *) Zeleniny:
zelí 250 kop, kapusty 508 kop, cibule 43 hl, drob.
zeleniny 630 kop, mrkve 38 pytlů, brambor 82 hl.
8) Ovuce: jablek 72 bl, hraňek 60 hl, švestek 600 bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 9 kusů, podsvinčat 601.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF NESKUDLÁ,
c. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemskýchvzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož sboší po letošní inventuře výhodného ná
kupo z doby paříáské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučují se ku srědomité arychlé
obsluze.

© reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
-paramenta k výběru Iranko.
——

Adresování vědy doslovné ne vyprošuje.
výhradnějen kaučuková,

NAZÍLKA a oněvon

Čís. 73.717.

Vyhláška.
Zemský výbor království Českého hodlá

způsobem ofertuího řízení zadati na dobu
od 1 ledna do 31. prosince 1904 dodávání
různých potřeb pro zemské úřední budovy
čp 6,7, 8, 11. až 16., 176., 269. a 518/ITI.
v Praze, psk pro zemské ústavy, totiž: DO
rodinec a nalezinoc, ústav pro choromyslné a
donucovacípracovnu v Praze, ústavy pro choro
myslné v Kosmonosích, Dobřanech. Horních
Beřkovicích a v Opořanech, polepšovnu v Opa
tovicích n. L., donucovací pracovnu v Pardu
bicích a polepšovnu v Králíkách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky
dříví k pálení, sukna, plátna a jiných tkanin,
příze tkalcovské. výrobků provaznických, potřeb
čalounických a obuvnických, výrobků voskář
ských a mydlářských, líhu, potroleje a oleje
různých druhů, lučebnin a potřeb lékařských,
slamy ložní pak jiných různých potřeb, ko
nečně potravin, zejména pečiva, masa, mléka
a másla, zboží koloniálního, octa a piva

Potřeby tyto, jakož i jich drah a jakost
jsou podrobně udány ve zvláštním výkaze, ve
kterém přibližné innožství coloroční potřeby
knždého ústavu zvláště jest udáno.

Dotčený výkaz, jakož 1 ustanovení zem
ského výbora ze dne 16. září 1896 č. 56.846
týkající ve zadávání dodávek hmot pro ústavy
zemské vůbec potřebných a obsahující též zá
kladní podmínky, kterýmž každý dodavatel
z předu podrobiti se musí, jsou vyloženy
k volnému nahlédnutí v obvyklých hodinách
úředních v podacím protokole výboru zemského
a v úředních místnostech řiditelství (správy)
každého z řečených ústavů, i byly zároveň
dodány všem obchodním a průmyslovým ko
morám v Čechách.

O dodávku kterýchkoli předmětův, o něž
jde, ocbázeti se mohou též draožstva menších
živnostníků, zejména těch, kteří dle řádu živ
nostenského k výrobě jsou oprávnění.

Každému oferenta pak zůstaveno právo,
ucbázeti 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, jeu částečně.

K ofertám nutno ponžiti blanketů k účelo
tomu zvláště vydaných, jež j u řiditelství
(správy) každého z dotčených ústavů obdržeti
lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složena u král.
česká zemské pokladny v Praze, oferty pak
řádně vyhotovené a potřebnými průkazy, pokod
třeba též vzorky opatřené (ohledně kterýchž
v ofertách výslovně ndáno budiž, zda li oferent
navrácení nepřijatých, ovšem oa své útraty,
si přeje čili nic) buďtež podány do 19. října
1903 do 12. hodiny polední u výboru zemského
království Českého.

Zvýboruzemského království Českého,
V Praze, dne 2. září 1903.

PED O060960630360 EO EOBRAZY
olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re

* produkce nábošenské a historické,srcadla,
rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké

výrobky všech druhů v moderní úpravé,
solidně a levně.

Veškeré druh ru, psací a '
* potřeby, všdy nejnovější P Presliclu

NARRNRNNA

x
JN“ dopisnicei

a vše do ob.ru papírníckého spadající
v nejbohatším výběru doporučuje

o Hradci Králové,
Umělecký závod pro kostelnípráce a výrobu

rámců galvěen r. 1891.

Právě vyšlo s
10. čís »Časových Uvah«

redakcí Tb. Dra. Pr. Reyla, s obsahem:

KATAKOMBY
NapsalJan Běltna.

32 stran.
Cena Shaléřů.
Pří hromadných objednávkách

aš 509, slevy.

Bylo věru na čase, aby ae zpopularisovaly:
nové znamenité výzkumy v katakombách, jež jsou

tak výr nénou spologií naší katolické víry. Ano,vědecké bádání v římských katakombách stkvěle
potvrzuje, že naše víra jest táž, jakou vyznávali

prootní křesťané. Zajímavý spisek J. Běliny přeledně a obsažně o tom pojednává.

Objednávky obratem vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci králové.|

000000000000000000000()

sw Pravý -wa

Nlalinský křen
s nejlepších mal. křenovek

zasílá poštou proti dobírce 6 kg balíčky
franco 30 kořenů 3-26 K, 25 koř. 3'75 K,
20 kořenů 425 K, 15 kořenů 5 K od
10kg. výšedráhou nefrankovaně za 44h,
za 56 b, za 62 h, za 76h, za 1kg.
Směs 3 kg. křenu, 5 kg. cibule, 1 kg.
česnekua 1 kg. petržele za 3 K.

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

00000000 0000000000000

Víno "5%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 86 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinnu« v Hradci Králové..s

ED-AD- © MALOURSAB/NSMŘE,

Do00v00000000000000000000000() 6+ 90000000000000000000000000
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Vyznamenán státní medailil.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh a pasířvChrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše eliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí
Vlastní výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platití
možno též ve lhůtách. Oprava
spovuzlacent u stříbřeni star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou Be jíž svěcené de StYr
zepím Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

ne vykázati čenými pochval=of přípisy P T.zákazníků
u odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

=- i ařů, uádobek na sv. oleje,
lamp. luceren, lustrů, kaditel

Op“ Fillinika v Hradci Králové. <“

|
První královéhradecká

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vll atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloží se původní vsory

a roppočly.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obrábéné výrobky a fermyry.

ORP>Vzorkovýsklad látek. ij
Oalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 820.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 836

ve vlastním domě.

IONIC

-Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

| jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
| dílného, lněného, vlněného, bavlněného a damašk.
, zboží u ryze českého, křestanského, svépomocuého
: lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní spoločemstvo

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.

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

berocové zboží

—v Týništi, —
na východočeskévýstavě v Pardubicích.

. Koberce čtrercové

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podnožky.

. Koberce pod okna (lambrekýny). Lenty (koberce nástěnné za postele a divany).
. Závlony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice
. Hůně hospodářeké.
. Převěsy na divany
. Látky na potažení nábytku.
. Přadené krát prané žíně.
. Žíněnky, senníky, slamníky,
. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek
. Dětské vozíky a trojkolky.
. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek dřevěný:. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

-O00-135Bčstor

Jan Kryšpín,
stupce)

odborný umělecký závod

malbu okan. kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Mala 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 1 se Šelemnými rámy, sí

těmi vsusním.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezovší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OM“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.<

Založeno roku 1836.

ZOO SCE
Právě vyšlo "BEsensační dílo.

Ústerreichs Bedránger

die Los von om Dewegung
Napsal Rudolf Vrba.
Cena 10 korun —

Lze objednati: nivnáč, knihnpectví, Praha II.

B kopy; Cyrillo-Methoděj.knihkupectví,Praha I., Melantrichova ulice a u spiso
vatele R. Vrby, kněze, Smíchov č. 1042.

Nb

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně alevně
kazatelny,"již

PR$*Boží hroby, "ij
PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučuji svůj závod socbařsko-kamenický k pro
vedení prací hřbitovních, jakož i svůj

PRE“hojně zásobený sklad "již

Dolavých Dádrodků
z různých druhů mramorů, žul a sienitů v prove
dení vkusném, v cenách nejlevnějších. Současně
uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí mého zá
vodu a v práci se nacházejících i hotových vý
robků. Závod můj nachází se nyní ve vlastním
nově postaveném domě v ulici Čelakovského (před
labským mostem.

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradci Králové.

Důstojným duchovním Správán.

Na skladě chováme v jemném i
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam 4
Gratiarum actio post Missam,

Jé Obé aa 1 K. Po přání prodá se 3
L dei jediné Gratiar. actio za 60 h.

MB>Nové:B
Casus reservati dioeoesls

Reg. Hradecensis
K (juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186, 181) 4 T

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor- *

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b. 3

| Připomenutí o slušném se
k ohování v chrámu Páně
L ku připevnění u dveří chrámových. Ak

k V provedení sličném, formát foliový; JV
1 kus 28 30 h, 5 kusů za K 1.20.

k Blsk. knihtiskárna v Hradci Králové. +

Následkem spojení | dvou
skladů nabytkových prodávám
za cemy výrobní

na Malém náměstí
č. (67 w Hradci Král.

úplné
zařízení do pokojů,atd.

' František Matějček.

výroba. "UN

pp

Nábytek

v ne"měj
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Yýprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

Be na požádání franko zašlou.

PIM UVTUGNATZM ZOUTONTOCHOTOTMIONTIOME MNTOTTTANÍ

Svaté obrázky
ošeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa svláště výhodných podmínek

Karel Šimek v Č Budějovicích
pRp> Vsorky jsou na pošádání k disposici.
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Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvlášté z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Též na

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašleme.

NejlepšíodporučeníI Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ko 300 oltářů.

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděc
nými výhodami a Iiberálnosti.

Všechen zisk náleží členám, nobeť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozorabodny jsou zvláště sazby:

Ia.) 1 pro případ úmrtí,
Ia.) 4 pro případ úmrtí a dožití,
Ja.) 4 a Ia.) 5 na věno ditkám,
Ig.) na výsledky množné,
Ia.) 6 a Ila) 6 se 4%, stoupajícím

zúrokováním.
Ib.) na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
10%,dividenda.

Reservy a fondy K 24,189-840'05
Dosavadní výplaty K 70,23287858

Vysvětlení a sazby zdarma zaěle

ponerální řiditelstvo banky Slavie
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

W- Místohledáfi

v katolické rodině, s přáním, by jí bylo dovoleno
každou neděli přítomnu býti měi ev.
oa

Le

pro dívky při
absolventkám o "vhodná místa.

Správa ústavu v Chrudimi.

Industrialky a pěstounky

jnému, lehotirému

.bostí s Prahy i z kraje.

Václav Vacek, majitel.



Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1788 k rozkazu císaře Josefa IT.
vykonal.

PodáváDr. Vácslav Řezníček.

(Pokračování:.

4. (63.) Suchodol. Panství Malešov. Kněží.
Farář František Kreiss jest od svého vikáře jnko
dobrý a mírný muž chválen.

Přifařené obce. Suchdol, městečko s farním
chrámem, v němž každou druhou neděli a na
veškeré svátky v roce řádné bohoslužby se konají.
Bořetice, Sedlov, Vysoká, vesnice '/„ hodiny od
farního chrámu. Dobřeň, Malenovice, vesnice "/, ho
diny od fary. Miskovice, Mezholesy, vesnice '/„ ho
diny od farního chrámu. Tuchotice, vesnice 3, ho
diny od farního chrámu vzdálená.

Kommendátní a filiální kostely. Vysoká má
filiální kostel, v němž na jednu neděli v každém
měsíci řádné bohoslužby se konají. Dobřeň má
taktéž filiálku, v níž měsíčně na jednu neděli bo
hoslužhy se odbývají.

Skoly. V. Suchdole má býti školní budova
docela obzvlášť dobrá a pěkná, avšak učitel jest
ke svému úřadu nezpůsobilý.

Obyvatelstvo. Suchdol 250 katolíků; Bořetice,
Sedlov, Vysoká 151 katolík; Dobřeň, Malenovice
335 katolíků; Miskovice, Mezholesy 331 katolík,
1 protestant; Tuchotice 87 katolíků. ©Dohromady
1154 katolíků, 1 protestant.

5. (64.) Chotusice. Panství Žehušice. Kněží.
Děkan František Sehůktanz byl v soltě dobrý,
snášelivý a umravněný duchovní správce, však musil
býti pražskou konsistoří odstraněn a jedním farářem
žateckého kraje zaměněn, poněvadž byl české řeči,
kterouž předce v tomto obvodu lid jedině mluví,
skoro naprosto neznalý.

Nový, teprve příchozí děkan jest vikáři i lidu
ještě docela neznámý. Biskupovi, kterýž s ním
v Čáslavi mluvil, zdá se býti mírný, rozumný a
zdejšímu kraji přiměřený muž.

Přifařené obce. Chotusice, městečko s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
ranní mše, řádné bohoslužby však jenom třetí ne
děli konají. Druhamice, vesnička , hodiny od Cho

many, Sulovice, Horka, vesnice hodinu od farního

chrámu.
Kommendátní a filiální kostely. V Žehušické

veřejné kapli konají se na všecky neděle a svátky
ranní bohoslužby, řádné farní bohoslužby každou
třetí neděli. Rohožec má veřejnou kapli, v níž se
však jenom čtyřikráte ročně řádné bohoslužby od
bývají. V kapli v Bojmanech konají se řádné boho
služby každou třetí neděli.

Školy. Škola v Chotusicích byla doposud ve
lice bezvýznamná; avšak vlastenskými snahami Jeho
Excellence hraběte Thuna dojde důležitého zlepšení.
Zehušická škola dosáhla již dostatečného stupně
zlepšení. kola v Bučicích jest teprve ve svém
vzniku a dá se teprve později nějaký užitek oče
kávati.

Obyvatelstvo. Chotusice, 594 katolíků, 41 pro
testant; Druhanice 36. katolíků; Žehušice 492
katolíků, 23 protestantů; Rohožec, Wlačice, Borek,
380 katolíků, 65 protestantů; Bojmany, Sulovice,
Horka 348 katolíků, 82 protestantů; Bučice 204
katolíci, 46 protestantů. Dohromady 2059 katolíků,
257 protestantů.

6. (65.) Zbislav. Panství Žehušice. Kněží.
Farář Josef Maršálek jest obratný a přičinlivý
muž, k jehož chvále přispívá, že si dal se zaříze
ním své normální školy práci a že si to dal také
něco vlastních peněz státi.

Jeho kaplan jest pilný, ve školním vyučování
neunavný a ode všech lidí milovaný kněz.

Přifařené obce. Zbislav, vesnice s farním
chrámem, v němž se na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby konají. Podol, Zařičany, Výčapy,
vesnice '/, hodinyod farního chrámu. Starkoč, ves
nice '/, hodiny od farního chrámu vzdálená. Lou
čice, Brambory, Semtěš, vesnice %/, hodiny od far
ního chrámu. Čtyři stavení z vesnice Litošic hodinu
od farního chrámu vzdálené.

V podolakéKommendální a filiální kostely.
veřejné kapli konají se každou třetí neděli řádné
bohoslužby. Ve filiálním kostele ve Starkoči odbý
vají se řádné bohoslužby každou čtvrtou neděli.

Školy. Škola ve Zbíslavi jest dle normálního
vyučovacího způsobu dobře zařízena. V Semtěši
zřídili protestanté vedle nové modlitebny také školu.

Obyvatelstvo| Zdislav 297 katolíků, 22 pro
testantů; Starkoč 107 katolíků, 157 protestantů;

Loučice, Brambory, Semtěš, 246 katolíků, 380 pro
testantů; Litošice 22 katolíků, 2 protestanté. Do
hromady 1222 katolíků, 789 protestantů.

7. (66.) Potěhy. Panství Tupadla. Kněží.
Farář Ignác Trnka jest dobrý, počestný, tichý muž,
kteréž se do okolností doby vpraviti dovede a nad
odpadnutím některých svých farníků od samospasi
telného náboženství truchlí, avšak nechává je tam
dle zákonů a povinností křesťanské snášelivosti žíti.
Své farní povinnosti plní ku spokojenosti svých
osadníků, a biskup neslyšel zde proti jeho správě
žádných stížností.

Přifařené osady. Potěhy, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky. mimo
třetí neděli v měsíci, řádné bohoslužby se konají.
Bračice, Drobovice, Horka, Adamov, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu. Schořov, Zbudovice, ves
nice '"/, hodiny od fary. Tupadla, vesnice '/, hodiny
od fary. Březí, Žáky, vesnice hodinu od farního
chrámu. Vrdy, Močovice, Vondrat, vesnice 1"/, ho
diny od farního chrámu vzdálené.

Lokální kaplanky. V Tupadlech u tamní to
várny ustanovený kněz koná továrním příslušníkům
na všechny neděle a svátky řádné bohoslužby.

Kommendátní a filiální kostely. Bračice mají
filiální kostel, v němž se každou třetí neděli řádné
bohoslužby odbývají. Schořov má veřejnou kapli,
v níž se na veškeré marianské svátky řádné boho
služby konají.

Školy. Škola v Potěhách opatřena jest ne
zkušeným učitelem a proto velice málo znamená,
Ve Vrdech a Močovicích jest jakýsi druh školy, jež
jest od jednoho nevědomého obyvatele obstarávána
a proto velice málo znamená.

Obyvatelstvo. Potěhy 309 katolíků, 81 pro
testant; Bračice, Drobovice, Horka, Adamov 736
katolíků, 40 protestantů; Schořov, Zbudovice 242
katolíků, 28 protestantů; Tupadla 540 katolíků,
13 protestantů; Březí, Záky 227 katolíků, 29 pro
testantů; Vrdy, Močovice, Vondrant, 570 katolíků
144 protestantů. Dohromady 2624 katolíků, 335
protestantů.

Poznámky. Rozsáhlý tento farní obvod obstaráván
jest od čtyř kněží: farář a kaplan bydlí v Potěbách u
farního chrámu; v Tupadlech vydržuje kníže Adam Auera
perg kněze, kterýž na všecky neděle a avátky nacházejícím
se tam četným továrním dělníkům měi av.čte a evangelium
vykládá, a konečně ve Bračicích zdržuje se bývalý misi

livost a účinné spolupůsobení v úřadě duchovní správy
od kněží i od lidu jest chválen.

Kdyby dva poslední pomocníci svým časem odpadli,
musilo by se nutně v tomto farním obvodu na rozmnožení

(Pokrač )

Zprávy hospodářské.
Perla říše.

Království České jest skutečně perlou
říše. Odtud valí se ohromný pramen příjmů
do pokladny státní, ročně asi 284 mil. koran,
tak že platí 1 obyvatel království Českého
průměrně daní 40 K. Z odvedené sumy
připadá na daně státní průměrně asi 53 mil. K,
na veškeré přirážky kolem 44 mil. K, na daně
nepřímé 125mil. K u ostatní příjmy státní jako

věk z monopolu, kolků, atd. činí asi 62mil. K.

Na veškerém příjmu říše naší, jenž čirí
okrouhle 1000 mil. korun, má království České
podíl 28:49/, Na největší poplatnost království
Českého poukazaje také to, že z úhroné po

zemkové půdy v říši naší připadá na Čechy
189/,, daně pak pozemkové 28:49,.

Rolnictvo ve vlasti naší jest daní po
zemkovou přetíženo, což možno seznati z prů
měra pozemkové daně jednotlivých zemí.
Průměr pozemkové daněv celé říši z 1 hekt
ara činí 2 K 48 h, na království České však
připadá na 1 ha z půdy průměroě 4 K 53 h
daně pozemkové, v Dalmacii pouze 56 bh,
v Bakovině 76 h, v Tyrolích 82 h, v Solno
bradech 1 K 12h, v Haliči | K 18 h, v Ko
rutanech 1 K 46 h a v Krajině 1 K 82 k.

Z celé Evropy pouze Belgie, Sasko a
Nizozemsko mají vyšší daň pozemkovou než
království České, kdežto buhatá Francie, Uhry
atd. mají daň pozemkovou menší.

Z tohoto nepřeberného pol.ladu, jímž se
napájí pokladna státní, dostane království
České pramálo zpět. Většiny těch milionů
použije se za vydržování celé řady jiných pa
sivních zemí rakouských.

Z těchto důvodů národohospodářských
má býti cílem snah českého rolnictva, zřízení
samosprávy korany České ve svazku státu
rakouského. Tu by pak ty ohromné miliony
plynoocí na podporu jiných a srozumem užity
dostačily, aby z vlasti naší stala se země
nejbohatší, nejvzdělanější.

Shora udané výpočty zřetelné též vybí
zejí, aby daň pozemková jako nespravedlivá

byla zrušena. Ačkoliv všecky daně platí se
na základě skutečně přiznaného příjmu, daň
pozemková vybírá se na základě příjmů před
40 roky zjištěných, třebas jest živnost zadlu
žená nebo ne, byť jest sklízeň hojná, malá
nebo i žádná.

Vedle toho poměry sociální velmi se
změnily, následkem čehož nastaly téměř všade
četné opravy, jen na rolníka nebralo se při
tom noho zřetele. Vždyť od té doby, kdy
čistý katastrální výnos byl zjišťován, ceny
plodin téměř o 50%, klesly, kdežto náklady
výrobní značně ge zvýšily. Mimo to ceny 8u
rovin hospodářských jako na př. sena a slámy,
kterých rolník masí upotřebiti, by mohl zdárně
hospodařiti, účtují se při výpočtech katastrál
ních v cenách tržních, tedy vyšších, cena pak
zužitkovací v hospodářství jest mnohem nižší.

Dosti důvodů tady, aby daň pozemková
byla zrušena a nuhražena spravedlivou daní
ze skutečného příjmu, Pak rolnictvo 8 větším
zájmem a láskou pracovati bude na té hrondě
potem předků skronené.

Uchování čerstvých švestek.
Chceme-li si v zimě pochutnati na

čerstvých švestkách, počínáme si takto : Švestky
úplně zralé, nepolmožděné i vse stopkami
ukládáme do nádob nebo soudků tak, aby se
jedna drahé nedotýkala. Mezi vratvu švestek
dává se vždy čistá řezanka, otruby nebo
plevy, nádoba se pak pevně zadělá, aby vzduch
noměl do vnitř přístupu. Nádoba se švestkami
uloží se na suchou půdu. Švestky udrží se
čerstvými do jara, nesmí se však nádoba
dříve otevříti, až bezprostředně před použitím
Švestek, neboť by se jinak zkazily. —-Neúplně
vyzralé Švestky možno i s větvičkami sřezati,
papírem dobře obaliti a na půdě na trám uvá
zati. [ takto Švestky dlouho udrží se chutnými,
jenor že velmi sevrknou. — Také se ucho
vají švestky takto: Dozralé švestky i 8e stop
kami dají se do nádoby, na jejímž daě jest
pšeničná mouka a sice tak, aby se jedna druh é
nedotýkalaa pak opětsena nědá vrstva mouky
Je li nádoba plná, uzavře se, aby vzduch neměl
přístapu a aloží se v suché chladné mist
nosti. Majíli se Švestky dáti na stůl, otře
se s nich mouka, dají se na síto a drží se nad
parou, avšak ne příliš nízko. Za chvíli nabudou
švestky opět svěží podoby. — Sklenici se ši
rokým hrdien: naplníme vybranými zralými
švestkami nobo slívami, které nesmí býti
omačkányu kterým se stopky ponechají,načež
se láhve dobře zazátkují a do země na 1',
m hluboko zakopou. Ovoce vydrží tak i dc
jara, že je od čerstvého nelze ani rozeznati.

Užitek rostlim v pokeji.
Lékaři již dávno zjistili, že příliš suchý

vzduch buď za tuhé zimy nebo přílišného vedra
plicím a ústrojí dechovému jest škodlivý. Po
koje opatřené železnými kamny podobají se
sušírnám. Mnozí trpí za těchto okolností, aniž
by aspoň poněkud zlu tomuto odpomoci hle
děli. Známo jest, že čistý vzduch venkovský,
po kterém měšťáci tak touží, naplněn jest
vlhkostí, která povstává vypařovánim rostlin.
Vzduch ve světnici osvěžírme tedy, když tam
postavíme rostliny. Vypařování vodní páry
z rostlin je značné; k tomu cíli zvolí se rost
liny listnaté, které příliš nevoní.

Mimovodní páry vyvíjí se ze zelených částí
rostlin za působení parrsků slunečních kyslík,
kterým se ve světnici vzduch napravuje, čímž
povstává příjemný pocit, jaký v lese nás
ovládá. Že tato rada jest vhodná, vidímevži
votě. Kdo dny své tráví v dílně, škole, kan
celáři, vzdálen jsa rostlin, netěší se zajisté
takovému zdraví, jako ten jenž větší část ži
vota prožije mezi čerstvými rostlinami, totiž
rolník, lovec a zahradník, kteří při pevném
zdraví veselé mysli se těší. Kdo nemůže míti
zahrady, ať si zřídí aspoň stolek s květinami.

285 28ě a MANMUNIA

eh tav, lovně,tóž
ý Splátky výměnu nabí továrnaAL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad Eliščino nábřeží proti lab- i
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a fraako. Pochvalná uznání fod
předních českých umělců. První výstavní ceny.
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Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

umělecký závod X

Jos. Aieslida
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, wa

+

PXFXXHRHXPXÝ
křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle slohe. Zvlášť

M trvanlivé zlacení a polychromování, všesolidně
jj a levně při výhodných platebních podmínkách.
M Přečetná pochvalná uznání poruce, Roz.

je počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.
Závod pro kostelní práce a výrobu

+KPXEXHXPXPRDKPKÉEX|
saložen r 1591.

víěky kostelní
voskovéi polovoskové"i

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější,dále paschaly,triangle, zrna
kadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domácí.
Výrobky mámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zelášiní nabídkou na přání ocholně se poslouží.

+
X
+
X
=

+

Výhradně

| zastlatelskýzávod|
lněného a bavlněného zboží
zar.čeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtva zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě lněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky alamníkové a
matracové, kanafasy lněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
lněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
nitary, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, ozfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zukázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Za sdošíručímjak co do darvytak ido stálosti.
OMB*>Vzorky zdarma a franko. “

ČENEK LOFYF,
Opočno na st. dr. č. 16.

5888630868

Kostelní
náčiní.

BS" vlastní výroby |
v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 205-1
Staré předměty pečlivě opravuje a. znovu

v ohní zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soostav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v cejmoderačjším provedení

> úplnousárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným zásilky na výběr téš $ ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

teretští obchodníci.

ŘE Poznámka: Jsou-li kávy vůbec levné, ji
jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci ;

| též; není tedy třeba vybledávati nepřátelskou |

| JDU KÁVU
cizinu.

Veledůstojnému duchovenstvu!

dan Staněk, ss SvatesKar. Světlé, č.

ikt-ké ul., vyuč pastř epe šelněviKt-ké ul., vyučený i
na kostelní náčiní, dovolnje ai dopo
ručiti avůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,

ka nádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předmětyznovu opra
vuje v původní intenci a jem o ohní
slatá a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukásku, rospočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý

: robky a slacené ručím. Největší vý
roba a sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům
úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované

výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

ánovní nábytek
ze 3 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, bodící se pro nevěstu, jest boď
v celku neb jednotlivě velmí levmě oa prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís. 868. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

Bursa práce v radci Králové,
Práci bledají: topič na trvalou práci, strojní

zámečník a lamač kamene. Práci obdrží: 1 truhlář
v Hradci Králové a 1 v Dobrušce, obuvník na
trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově;
3 pomabačí do pivovaru v Opočně; učeň na ko
čárnictví v Hradci Králové, na pekařství v Horním
Jelení, na malířství v Poličce a na truhlářství v Tře
bechovicích.— Přihlášky přijímáJosef Polák,
tajemník ©Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

7. 1886, nejstarší sveho druhu v
— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
š[ ruUmy Aa punše, likéry, sladké ovocn

| víne, bíléi červené,vino borúvkové (medici
nalní),vína oladká svíno Šumivé (šampaňské.)
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jskosti welmi levný koňak aslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou meďdasllí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy 4 prárem rašení zlatémedaile.

Vzerky zdarma a franko,

Svatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stikrostných rámech od 15 zl. až do 50 zl. i výše.

Velebohatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

sreadel,rámců,jm
přiklopů (bání)

skleněných
s kříči neh 50

volné velikosti
umělecké dřevo

řezby neb
z matsy (i dle
obraza! se zho
tovují KAiše

závěsné Ana po
stavení, kříže .

školní a kostelní.
Odrasy a hud
bou od 7 ul. Po

žehnání,
lampičky k ma
donnám, lampy

kostelní atd.

Modlitební knihy české, něm, franc. latín. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant a nejdraž.vazeb.Devotlonalle: růžence,
křížky medailky, škapulíře, cingula atd. Rozpočty

ihned a gratis

JOSEFKA SPŮROVÁ,
první katolický odchod devotional emi, modiitebními

knihami, obrasy, galanterií a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.

letních turistických košil.

pap- Úplné -08

výbavy pro nevěsty
ulestní výroby.
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Revoluce srdcí v Lurdech.

Píše očitý svědek,

(2) Mnoho lidí jest náchyloo ku násilným
převratům společenských řádů. Snaze této ří
kává se jedním slovem revoluce a slovo toto
mívá špatný zvuk u vlád a u všech orgánů
bezpečnosti. Proto se všichui přívrženci revo
lace se svým pravým úmyslem tají, dokud se
ozbrojených strážců veřejného pořádku bojí
a snahy své zakrývají nevinným slovem evo
Juce, což značí pozvolný vývoj poměrů. So
ciální“ demokraté, radikálové, realisté 1 jiní
prohlašují, že netouží po revoluci nýbrž po
evoluci, čili jinými slovy, že nechtí petroie;em
a dynamitem luaštiti společenskou krisi. nýbrž
poučováním a pozvolným očkováním svých
zásad v massy lidu.

Jakkoliv společenská a politická revoluce
tou dobou nikde se netrpí a také rozumnými
lidmi nikde se neprovozuje, přece děje se proti
všettu nadání revoluce srdcí v marianském
poutním místě v Lardech uásledkem četných
zázraků na nemocných. Každodenní uzdravení
nevyléčitelných a vědou lékařskou opuštěných
mrzáků v Lurdech působí neodolatelnou silou
i na duši otrlou, takže z křesťanů vlažných
aneb nevěřících vracejí se domů lidé věřící a
nábožensky nadšení. Hotová revoluce v názo
rech a ve smýšlení lidském děje sa v Lurdech
před tváří celého světa a bez ohledo u.. pro
testy zejména těch jednotlivců, kteří by raději
viděli revolucí společenskou a politickou, nežli
tuto potřebnou duchovní revoluci v pobloudi
lých duších.

Však již v duchu vidím rozčilení jistého
profegsora z realistického tábora nad mým
tvrzením, že v Lordech se dějí zázraky nejenom
na tělesně ale i na duševně chorých. Zmíněný
p. professor prohlásil loni před žáky, že zá
zraky jsou pouze pro blbé lidi a že pouze
nevzdělaný člověk v ně věří. Jak by se také
p. professor aerozčilil, když mu musím sděliti,
že během jediného týdne oa 28. srpna až do
4. září 1903vykazuje katalog lékařské obledací
stanice (Bureau des Contestation3 Médicales)
celkom 30 zázračných uzdravení, která se
stala buď v koupeli zázračné vody aneb při
průvoda s Velebnou svátostí. Při tomto sdělení
nezbývá milému učenci a celému jeho táboru
nevěřících nic jiného, leč přiznati, že v zázraky
nevěří pouze novzdělaní aneb lidé porušeného
iozku. A do těchto 2 tříd nechci ani stado
vané hlavy řaditi a proto jsem přesvědčer,
že si zmínění páni zajedou v prázdné chvíli do
Lord, aby své mezery o nadpřirozeném životě
si doplnili a zbytečně se před světem svou
povrchností neblamovali. Nic jiného není po
třebí našim studovaným lidem, nežli aby též
podívali se někdy za hranice své vlasti a po
hlédli pravdě ve tvář. Máme v Čechách mnoho
intelligentb, kteří prožijí celý mladý a mužný
věk o zaprášených gramatik a slovníků, kteří
vypotí třeba doktorát filosofie, ale uepřišli
nikdy za humna svého rodiště a působiště.
Tací koihomolové nemají žádné samostatnosti,
žádného osobního přesvědčení a jsou nuceni
papouškovati drtiny tělesného žnrnáln kusvému
nemalému zahanbení. Pro intelligenty máme
upřímnou tuto radu, ježto doufáme, že jen ne
dostatek zkušeností natí je tápati ve tmách.
Pro žarnalisty z redakce „Národních Listů“,
kteří se chiapeckým spůsobom otřeli o českou
pout do Lurd, podobné rady nemáme, ježto
duše uzené tabákovým hospodským kouřem a
zmámené pivním oparem nejsou schopny
očisty ani u pramene mysterií. Pro ně máme
jenom radu: Ševče, drž se kopyta. Kritisuj
zákulisní pikantní intriky, referuj o úplatnosti
veřejného života, o miserii nedostudovaných
pisálků, ale ku ideálnímu zřídlu nábožen.
ského posvěcení neodvažuj 8e povznésti všední
svou doši. Pro tento druh lidí nemáme ani
povšimnutí ani rady. Se slepci netřeba vésti
půtky o jasu barev. Jest také zbytečnosváděti
boje o slovíčkářské trety, když pro naše tvr
zení mluví skutečnost.

Dnes platí v celém vědeckém světě zku
Šenost a očitý názor. Zkušenost neobyčejných
jevů v Lurdech lze získati každý den, proto
musí amlknouti zlolajná ústa. Ať dokáží ne
přátelé, že vypravované divy se nedějí aneb
že lékařská klinika v Lurdech vydává falešné
zprávy do světa, pak mosíme my umlkoouti a
složiti bez odporu zbraň, Dokud však nikdo
nezískal si vypsané odrněny 15.000 franků dů
kazem, že zázraky lardské v kuize advokáta
Lassera vylíčené jsou vylhány, do té duby
všecku nápara slov stranou nepřátelskou vy
naloženou nutno považovati za lichý žvast ne
vědomců.

Advokát Jindřich Lassere (Laser) one
mocněl roku 1862 choroboa oční tou měrou,
že. nemohl přečísti ani obrovské písmo ná
věštních tabulí bez obrornné bolesti. Touž
dobou byly divy lardské po 4 leta ve Fraucii
známy. Důvěrný přítel Lasserův, protestant
Karel Freycinet, pozdější francouzský presi
dent a ministr války, domlouval chorému ad
vokátu, aby použil zázračné vody na vyléčení
očí. V listě svém Lasserovi napsal evangelík
Freycinet tato slova: „Navštívil jsem prosla
venou jeskyní lurdskou a slyšel jsem věci
skutečně podivuhodné o mnohých uzdraveních
vodou zonoho pruinene, takže Ti vážně radím,
abys rovněž učinil pokus. Kdybych byl jako
Ty katolíkem a nemocným, tedy bych neotálel
užiti tohoto prostředku. Je-li pravda, že ne
mocní byli náhle uzdravení, mohl bys doufati,
že počet jejich rozmnožíš; paklí to pravda
není, nic při tom neztratíš.“ Lassere dlouho
otálel, nechtěje hlavně proto dosíci zázračuého
uzdravení, aby nemusil přerušiti, jak sám vy
zuává, svou dosavadní lhostejnost náboženskou
a aby nemusil státi se katolíkem věřícím. Bál
se Lasserre o svcu nevěru a také vším právem,
aeboť o ni přišel za několik minut, když po
jediném svlažení chorých očí zázračnou vodou
nabyl úplného zdraví, takže ibned mohl čísti
knihu o zjevení sv. Panny v Lurdech. Frau
couzský liberální advokát bál se poblédnouti
pravdě ve tvář, aby nemusil ztratiti svou no
věru a týž důvod odráží také naše liberální
panstvo, že nejedou přesvědčiti se o divech
nadpřirozených v materialistickém století.

Kdo se bojí o svou nevěru aneb o ná
boženskou lhostejnost, ať do Lard ani dnes
nejezdí, neboť faktickými divy překonán musí
u nohou sochy milostné Matky Boží složiti
svou nevěra aneb lhostejnost. Neboť co vám
zbývá jiného, když spatřnjete vstávati ze svého
vozíku chromého maže a vrhati se v pláči na
kolena před Velebnou svátostí, s níž 86 právě
průvod kol něho ubíral? Buďto vás obejde
posvátná bázeň a. vy v ducbu klečíte vedle
uzdravevého mrzáka v pokoře před všemobonc
ností Božskou, aneb vás přepadne nevýslovná
hrůza před sešílením, budete-li mocnému tomuto
dojmu odporovati. Náblého uzdravení zmíně
ného chromce byla naše česká pout svědkem
dne 3. září o 5. hodině odpolední o průvodu
s Velebnousvátostí, který se konal za ohromné
účasti nemocných, poutníků, kněží a 8 biskapů.
Náhle uzdravený muž byl Albert Sonla z Tour
nay, 36letý tovární dělník. V květnu r. 1901
rozdrtil mu tovární elevator noby, takže mu
rány stále hnisaly. Vyležel 7 měsíců v nemoc
nici, odkudž byl propuštěn jako nevyléčitelný
mrzák, jenž bez 2 borlí nemohl se hnouti.
Dělník tento zavítal letos do Lard, ale neužil
lázní v zázračné vodě, nýbrž dal se dopraviti
na vozíku do řady niezi ostatní cemocné na
náměstí před chrámem v počtu asi 500 seřa
děné a po uděleném požehnání Velebnou svá
tostí ihned povstal a bez berlí chodil, ačkoliv
ještě znatelně kalhai, ježto jedna noha jest o
6 cm kratší. Pohled na tento okamžik náhlého
uzdravení nelze vyličiti|

Kdo vidí sta a sta abohých mrzáků, nad
nimiž věda lékařská vyřkla odsuzující ortel,
kterak v důvěře upírají prosebný zrak k Matce
Milosti, neubrání ge slzám a hlubokému po
bnatí. Proto lze si vysvětliti opět radostné
vzrušení oad nenadálým uzdravením. Chápali
jeme na př. radost matky, která vezla dětský

kočárek a vedle ní kráčela náhle při processí
s Velebnon svátostí uzdravená 7letá dceroška
Adela Parotová, jež vůboc dosud pro zkřivenou
páteř a achromené údy nikdy ani nechodila.
A takových zjevů uzříte aždodenně několik
před tváří celého světa odebraných. Pravíme
celého světa, neboť Lurdy navštěvuje každo
ročně průměrně 700.000 poutuíků a turistů.
Nepatrné pvhorské městečko povzneslo se bě
hem několika let na světové město, neboť ta
kovou návštěvou nemůže se na celém světě
žádné provincialní město vykázati. Vchudičkém
městečku vypíná se nad jeskyní marianskou
trojitá nádherná basilika s obrovskou kolo
nádou, upomínající na náměstí ev. Petra
v Římě. Stavba basiliky jest mistrným dílem
Genialních francouzských inženýrů, takže vroucí
úcta ku sv. Panně došla též výrazu uměním
stavitelským, sochařským a malířským. Jsvutě
Lurdy dnes živou a stále trvající ooranou
nadpřirozená víry, jsou ale též triumfem lid
ského ducha a křesťanské lásky. Nepřeceňuji,
tvrdím-li, že Lurdy jsou na světě jediným
iněstem, kde víra, věda, umění a pravá lidskost
splétá libovonný věnec kolem sochy Nepo
skvrněné Panny. Šťasteu, kdo prožil několik
blahých chvil na blízku patrné velebyBožské|

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 30. září.

(„České Květy“ a Vlčkova „Osvčla“. — Posnámky
k prvnímu sjesdu českých evanselíků v Praze. —
Studentstvo potvrzuje naše vývody o poměrech na

české filosofické fakultě.)

Mezi nejpřednější a nejoblíbenější české
obrázkové rodinné časopisy české svým dru
hým ročutkem vyšvihly se „Ceské Kvíty“, jež
nákladem majitele Cyrillo-methodějské knihti
skárny p. Václava Kotrby v Praze vydává a
rediguje v poslední době za kanovulka vždy
věrné kapitoly u sv. Víta na Hradčanech zvo
lený prof. dr. Antonín Podlaha.

Právě dokončený drahý ročník jejich do
kazaje nejsvědomitější péči a snahu, aby Ča
sopis tento nejenom po bok se postavil, ale
aby ve mnohém i předstihl veškeré publikace
svého druhu. Obsah jeho textový přináší ně
kolik krásných prací prosou i řadu básnických
perlíček. Mimo to honosí se jasně a pěkně

poanými články poučnými a vyzdoben jest ceým množstvím rozmanitých vyobrazení.
Nový ročník, který začne vycházeti dne

15. října, zajisté že bude hleděti nejenom
zůstati na stejné výši, k jaké dospěl již druhý
ročník „Českých Květů“, ale soudíme dle pří
prav k němu již učiněných, že ho bohatostí
obsahu jak textového tak i obrázkového pře
výší. Předplatné na rok obnáší 12 K.

Upozorňujeme v čas na tento časopis,
který zaslahaje nejširší pozornosti české spo
lečnosti, neboť budí se výborně za rodinný
list « proto jej vřele doporučujeme ke čtení
a k odebírání. Další důvody k tomu pone
cháváme si v péře, neboť zajisté že postačí
těchto nemnoho slov, aby intresenti se dále o
jakosti „Českých Květů“ sami přesvědčili,

Když pak jsme se dnes na literárním
poli octli, pokládáme za potřebné promlaviti
také několik slov o „Osvětě“, již v Praze již
třicátý třetí rok vydává slovutný spisovatel
Vácslav Vlček. Vičkova „Osvěta“ má v kulturní
historii našeho národa důležité a vynikající
postavení a dnes bez odporu jest nejdokona
lejší českou revní zrovna tak, jako ní byla
před třiceti lety. Stojíc na výši doby a vyho
vujíc všem požadavkům a vkosu vyspělé naší
inteligence přes všecky zmény mody a názorů
uhájila si „Osvěta“ první místo v českém ča
sopisectva. Soustřeďujíc kolem sebe vzácný
krah spolupracovníků, sleduje pokrok časový
a události jej doprovázející s obzvláštní dů
kladnou taktní věcností, která každého českého



inteligenta, ať si již smýšlí jakkolivěk, nutí,
aby se s obsahem jejím seznámiti neopomenul.

Nejširšími vrstvami českého čtenářstva
stala se „Osvěta“ hledanou pro vybrané ro
mány, jež v ul stále vycházejí. Alois Šmilov
ský, Vácelav Beneš Třebízský, Alois Jirásek
a především její vydavatel a redaktor Vácalav
Vlček vydali v ní nejlepší své práce. Posledně
jmenovaný pak po několik posledních let ave
řejňuje v „Osvětě“ krásně a pečlivě belletris
tickým způsobem psané vzpomínky své mla
dosti, kteréž jsou zároveň vzácným kulturním
obrazem své doby, let čtyřicátých a padesá
tých. Tím způsobem otiskl zde již nádherný
obraz vesnického života „V rodném hoízdě“,
dále skvostné líčení svého prvního roku v Praze
„V Budečské škole“ a napotom „Svůj živel.“

Obrazy tyto vyšly již také ve zvláštním
knižním vydání, jež jsou čtenářetvem dychtivě
čtena. Ve právě vycházejícím ročníku „Osvěty"“
Vácslav Vlček ve svých vzpomínkách, jež jsvu

Iny vzácných postav, zajímavých sdělení,
čení poměrů a situací, pokračuje.

Za uynějších literárních zmatků, stra
nictví a nevkusu „Osvěta“ svému čtenářstva
důtklivě připomínáme. Ozdobovati tuto připo
mínku Šperkem frasí nemáme za potřebné,
neboť každý vážný sledovatel české literatury
sám hledí, aby se s obsahem „Osvěty“ seznámil.

» o
»

Nejdůležitější pražskou událostí posled
ního téhodne byl bez odpora první sjezd čes
kých evangelíků, který se zde na sv. Václava
odbýval. Přes to, že byla jednání jeho ze strany
denních listů věnována již dostatečná pozor
nost, máme za vhodné dodati k tomu několik
slov.

Předně máme za to, že se na sjezdu tom
dohromady sešli živlové, kteří jeou ve svém
jádře vlastně různorodí a to, co je dohromady
tentokráte spojovalo, k trvalému jejich sjed
pocení pro budoucnost nepostačí. Jest to jistá
společná jejich nechuť ke smýšlení katolickému
a tu Jze říci, že jedna každá frakce, jež byla
na sjezdu tom zastoupena, nalezne v dachu a
pravdě proti sobě ve stoupencích vyznání ka
tolického daleko méně řevnivosti, oežli s jakou
stojí vzájemně proti sobě různé odstíny evan
gelické. Proto nynější jejich odpor proti ka
tolíkům není žádnou dostatečnou, pevnou a
trvalou páskou svornosti, kterouž evangelíci
dnes předstírají.

Pokud se pak formy jednání sjezdu týče,
tu postrádali jsme při něm příslušnou míru
shromáždění takovému potřebného, důstojného
klidu. Průběhem jeho padla slova velice, takřka
parlamentárné silná, ktera svědčío tom, jakoby
sjezd ten byl pořádán vlastně spíše jenom za
tou příčinou, aby slova ta mohla býti prone
sena a nikoliv, aby se čeští protestanté na
základě principů evangelických konsolidovali.
Očekávali jsme trochu více společenské sná
šelivosti a občanské shovívavosti k míněním
druhých, než-li bylozde projeveno. Člověk neví,
byla-li to schůze stoupenců politických nebo

FEUILLETON.
Taky spisovatel.

Píše J. S—a.

III.

Když v sobotu Bor opět pobýval v redakci,
sdělil mu Hříva zádumčivě: »Ja na ten Sejčkův
výpotek nemám času; víš co, seber si to domů
a ostatek uprav sám. Dám ti za to šest zlatek;
budou ti dobré,«

„Hm, nějak to uděláme,« svoloval Bor a
večer při lampě studoval a psal dloubo a diouho,
jako by se jednalo o Juštění orientálských hiero
glifů. Skoro každou stránku musil přepisovati.
Naposledy klel nehorázně na Sejčka 1 na Hřívu.
Ještě tři večery pilně pracoval a postěžoval si
kollegovi, že by za tu dobu napsal samostatné
brožury dvě. »Víš, hochu, musíš něco přidat;
takovou koňskou operaci by ti nikdo za šest
zlatek nedělal.«

»No, zatím poshov, až jak se dá Sejček
vidět; to víš, že tě pak neošidím, Ale teď nemám,
opravdu nemám.«

Bor se upokojil a na zejtří přinesl svůj
úkol vypracovaný. Hříva jako redaktor »Pokro
kových epištole provedl ještě dosti trapnou revisi,
Trvalo mu to celý večer. Opravoval nepovšimnuté
chyby na několika stránkách propuštěných kon
trolou Borovou, vtěsnával ještě tu a tam nékterý
opominutý nápad Sejčkův do řetězu myšlének
svého kollegy, aby se Sejček naposledy nad tou
oktrojírkou příliš nedurdi!. Celý se při tom spotil.
Druhý den odevzdal rukopis faktorovi a sedl
zase klidně k obvyklé práci. Ale odpoledne již
ho pronásledoval tiskařský učeň vzkazem saze
čovým, áe ty stránky psané rukou Sejčkovou
nejsou pro samou úpravu a opravu ku čtení,
se to musívšecko přepsat. Hříva kloučkovi nadal

jednověrců uáboženských. Od schůze smetany
a výběru stoupenců náboženských se velice
vadálila. Kdyby si takovýmto způsobem ně
které shromáždění prostých katolíků oproti
nekatolíkům vedlo, jako si řečnili zde nej
přednější evangelíci proti katolíkům, zajisté
že by byli řečníci na místě napomenoti ku
příslušné mirnosti. Ta přemíra zbytečně vy
potřebované zde vášně a dokonce iapílání
každého překvapovala.

Dále chtělo pružské svatováclavské shro
máždění českých evangelíků naznačiti Čili
vlastně mapifestovati svó postavení vůči ostat
nímu českému národu. V tomto směru zušli
pánové také 8 cesty. Volání pu žádoucí opa
trnosti hned již ve shromážděni tom zcela
důvodně ve příčině té se ozvalo z evavgeli
ckých kruhů samotných. Čeští evangelíci příliš
ostře vytýkuji své postavení vůči ostavnímu
českámu národu a proto nesměli by se wrzeti,
kdyby ostatní český národ třebas jen v jistých
svých částech naopak najednou v tom či uebo
V Onom urravoval si wmítění u chování své
vůči nim. Kau by to vedlo, kdyby se najednou
tak oproti nim, oproti nepatrné hrstečce ve
mnohém ještě nespolehlivých a závislých osob
začalo ze strany katolické jenom tak tiše
jednati, jako oni hlučně mluvili?

Potom jpostrádali jsme na shromáždení
tom rodilou evaugelickou representaci ze před
ních krahů české společností. Jak se poměry
měly, byl by býval suad dokonce i p. Iška,
kdyby nebyl zatím v Americe, aveden 4 za
znamenán mezi evangelické sjezdové notably...

Praktického, vážného a skutečně věcného
nebylo na sjezdu tom vlastně projedváno docela
nic a podle toho bude vypadati také jeho
ovoce. Celý sjezd se utopil v povodni dlon
bých, příkrých řečí, na něž nikdo neodpovídal.
Pánové vespolek se osobně poznají, Vypozo
ruji své slabosti a omyly, jež ani Širší veřej
nosti neujdou a konec konců bude, že tuku
véto sjezdy budou východištém uesvarů pře
devším wozi evangeliky samotnými.

Pokud našeho stanoviska se týče, rádi
vítáme takovéto otevřené projevy, jako učiněny
byly na svatováclavském evangelickém sjezdu
v Praze, od něhož jsme však čekali poněkud
jinačí vystoupení a sice vystoupení důstojne,
vážné, imponující. Zatím ale sjezd ten byl
vlastně výstavou, potvrzením a schválením
všech oněch vlastnosti a chyb, jež v poslední
době učinily jisté pány ze kruhů evangelic
kých tuk nesympatickými, že celou evangelic
koa společnost připravily dokonce i o tak
silného, mocného a nezištného podporovatele,
jako byly jí po čtyřicet let „Národní Listy.“

Časopisu tomu se vlastně jen uvoluilo,
když jej někteří sjezdoví řečníci nejhrubším
způsobem sprostili povinnosti a úlohy, hráti
s1 dále na patrona zájmů evangelických
v Čechách. Jest-li tohotofakta „Nároaní Listy“
vykořistí nebo vykořistiti dovedou, jest ovšem
otázka jiná.

Celkem pak řečeno, sjezd ten zjednal
značnou míru žádoucího světla v našich veřej
ných poměrech a jenum bychom si přáli, aby
———————>ÓÚŽÉÉ.U

v náhlém hněvu nemilosrdné. Chlapec raději tr
pělivě, bez hlesu se propůjčil za hromosvod re
solutního sazeče, aby se ješté něco horšíhu ne
přihodilo. S Hřívou v takových cbvílích nebyly
žerty. Když poslíček odešel, mstil se Hříva aspoň
na nešťastných papírech. Ale když ho první nával
hněvu přešel,sedl k stolu, srovnal roztrhané čtvrtky
a všecko trpělivě přepsal —.

Když se za pět dní na to ptal Bor, je-li už
všecko vytištěno a co říká Sejček, vzdychl si
Hříva: s[ není; a kdo ví, co bude ještě násle
dovat! Když jsem se kojil myšlénkou, že už jsem
můru s krku sestřásl, přišel si ke mně ještě včera
Sejček, abych mu prý rukopis ještě jednou vrátil;
prý by do třetí kapitoly vpletl rád ještě jednu
tuze krásnou myšlénku. Musil jsem podstoupit
zas nový tuhý boj s tím dědoušem, aby nám
práci nějakým novým nesmyslem nepokazil. Řekl
jsem mu, že už je sazba prvních čtyř kapitol zlo
mena a že už musí do stroje, aby bylo všecko
v čas hotovo. Ale Sejček neodbytně aspoň žádul,
abych to dal aspoň ke konci. Prý jsou toho jen
čtyry stránky, přinese to hned. Ale já jsem mu
zas musil namitnouti, že by to pak překročilo
stránkový rozpočet, aby tedy odpustil. Děda div
se nevztekal, škrábal se za uchem, ale naposledy
se přece poněkud upokojil. Teď se ještě bojím,
že mi nadá, až svůj okleštěný a přeformovaný
elaborát uvidí vytištěný“

sHm, jen aby už to bylo venku; já ol my=
slím, že to po mém přepracování bude velmi
dobré«, chlubil se Bor.

„l jen ai tolik o sobě nemyslil« srážel pýchu
koliegovu Hříva. «Kdybych byl ještě po tobě
dloubo do noci nepiloval, bylo by tam zůstalo
bloupostí ještě dost=.

»A tak sis to mohl udělat všecko raději
sám«, odsekl zneusnaný Bor, sjá se v zájmu věci
nezištně pro dobrou věc namáhám a teď mi za
to všecko —«,

»[im, vždyť ta nezištnost nebyla tak veliká;

co nejdříve byl vydán podrobný stenografický
protokol o veškerém jeho jednání.

Konečným a nepochybným výsledkem
jednání sjezdu toho bude také překvapující
nesilení umýšlení a uvědomění katolického
v českých zemích, jež zde doposud nikým pe
burcovány a okázale neprovokovány v nejšir
ších vrstvách dřímaly. Proto vivat seguens!
Úvabu tuto napsali jsme eine jra et studio a
sice pro své čtenáře katolické, jimž jsme opráv
něni své nábledy vyložití.

* .
o

Nedávno pojednali jeme oa těchto místech
o poměrebh panujících na filosofické fakultě
české university. Ani nám nenapadlo odbýti
proti nám ve příčiněté vedené polemiky, neboť
jsme si byli plně vědomi toho, co píšeme. A
v posledních dnech námi po většině jenom
Šetrně papovězené stesky nu poměry na české
filosofické fakultě panující docházejí okáza
lého potvrzení ze strany studentské.

Studentský kalendář na c. 1904, akade
mickým spolkem „Slavií“ vydaný, ve příčině
té píše: „Pro slovanskou filologii jsou na fa
kultě tři profesoři(Gebaner, Pastrnek a Polívka),
ale jediný z nich prof. Gebauer pracuje ve
staré české literatuře a mluvnici; nikdo by
nebyl, kdo by mobl po něm obor ten převzíti,
ač specielně pro českou literaturu jsou mimo
to ještě dvě síly (Jaroslav Vlček, Máchal a
v posledních dnech přibyl k nim Jakubec).
Okolnost tu jest smutnou glossou k otázce
drahé aniversity: „pro obor prof. Gebanera
nenalezl by se nikdo.“

Bez poznámky otiskujeme, neboť takovéto
hlasy ze strany studentstva poznámek nepotře
bují. Jsme tomu však povděčni, že studentstvo
samo a sice nejvzdálenější nám jebo křídlo,
důvodnost našeho pojednání ve příčině filoso
fické fakulty veřejaě lapidárním způsobem po
tvrdilo.

Balkán a křesťanská Evropa,
Podává J. Lešanský.

V době přítomné, kdy z Makedonie do
cházejí nás ty nejděsnější zprávy o ohavných
ukrutenstvích, jichž se zfanatisované, bezřádné
a loupeživé vojsko turecké na ujařmeném, bez
branném obyvateletvu křesťanském dopooští,
kdy veškeré křesťanstvo této nešťastné země
úplné záhubě ohněm, mečem a hladem na
pospas krvelačnému mohamedanismu jest vy
dáno, kdy většina veřejnosti evropské hrozné
zprávy tyto jako něco obyčejného skorem lho
stejně přijímá a kdy konečně diplomacie států
křesťanských turecké ošemetné vládě další
volnost nejen ponechává, anobrž je i s to do
pustiti, aby v tomto zoufalém a vnuceném boji
křesťanů proti zkrachované osmanské říši také
celé křesťanské knížectví bulharské vzalo svou
zkázu, ta mosí se věra v každém opravdovém—"=—————————
jak je tomu dlouho, co's chtěl k těm šesti zlatkám
přídavek?« bodal Hříva. Ale když uvidělzlověstný
blesk v oku Borově, hned natíral jízvu balsámem:
»Ostatně ti nikdo neříká, že jsi s tím měl práce
málo; to já sám uznávám, že jsi mi pomohl
mnoho. Za takovou operaci bychom oba zesloužili
po desítce.«

Bor již zese z čkl a dodal na usmířenou:
vUž té deklamace raději nech. To by nám to
stálo za to, sbychom se k vČli tomu škrabalovi
ještě hádalil«

* 4
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Minul den prvý a minul den druhý. A tře
tího dne zshořelo slunce září přímo majestátní;
snad proto, že Hrobáčev tobo dne měl oslaviti
dosud netušený duchovní bod. Paprsky sluneční
vykouzlily nejprvé sta | oslňujících © plaménků
v oknech jednopatrových domků a za chvilku se
opřely plnou silau o výkladní skříň knibkupce
Netřeby, v níž na význečném místě vyloženo
nejnovější číslo »Pokrokových epištole s nápisem:

Naše snahy.
Uvažuje Josef V. Sejček-Hrobáčovský.
Ó překrásný dni, věncem slávy ozdobíš do

bráckou tvář pana Sejčka, ustarenou péčí o dra
hou vlast, třeba že tato tvář na první pobled
nevyhlíží příliš ideálně! Zlaté paprsky sluneční,
zahořte leskem ještě jásavějším, neboť dnes pan
Sejček bude alaviti jednu z nejkrásnějších chvil
svého živote! Na dveřích krámu Sejčkova ovšem
visí jen bačkory a dřeváky; na nich namalován
prossický Turek s dloubým čibukem a vedle ného
přibit obrázek černocha umývaného nejnovějším
patentním mýdlem. Ale žádná z těchto prosaických
věcí nebude na závadu, sby pohlížel celý Hro
báčov k dveřím těm s úctou velikou jako k sva
tysi pokrokového, vlasteneckého přemýšlení. Ano,
nyní s obdivem každý pohlédne k dveřím tém,
druh druhu šeptati bude: «Zde bydlí One. A
řeknou jiní: «Tak dlouho mezi námi bydlí a my



křesťanu oad tímto příšerným úkazem doby
cit a duše zachvěti.

Kam to spěje politika evropská? Není-liž
to pro celé křesťanstvo do očí bijícím vý
směchem a ponížením, zároveň ale také
smutným důkazem, jak veřejný mrav a cit
„vzdělané“Evropy klesá?

Nešťastná Makedonie! Země zpostošená,
krví lidskou bohatě zbrocená a světem kře=
sťanským jako opovržená, kvílí ta před vzdě

Janou Evropouv hrozných drápech tyransképoroby turecké, marně ge nějakého vysvobo
zení dovolávajtc.

Paličetví a vraždění, násilnosti a okru
tenatví vůbec, hlad, bída a všeobecné zoufalství,
to vše nynějším jejím hrozným údělem. V pře
plněných žalářích a kulích tareckých jen kvílení
a srdce rvoucí výkřiky raněných a ukrutně při
bladu 4 žízni týraných v boji za svobodu
křesťanů, tureckých to obětíl Jak mnoho již
také nevinných žen a dívek křesťanských padlo
zhovadilým bašibozakům za oběť! Znásilněny
a teprv po hrozném na awrt ztýrání povraž
děny; za takovýchto muk děsných bylo ubohým
obětem souzeno jarý svůj život tragicky za
končiti. Však i pozůstalé ženy 8 ditkami a
starci bloudí po horách a jeskyních při bladu
a vší psotě, jen abysvůj život před ukrutným,
nemilosrdným | pronásledovatelem, | Torkem,
ochránili.

A křesťanská Evropa?
Jako bezcitné těleso. nic dobrého věštící !

Jásej, 6 Mohamede, „allah il allab“, nebot
Evropa jest svou bříšnoa politickou řevnivostí
tak úplné zaslepena, že ani sama neví, jaké
svým jednáním dopouští se na křesťanstvu
zrady! Vždyť většina německého tisku sympa
tisuje s Turky a jeden vídeňský ilustrovaný
ča:opis přímo vnucuje Evropě útrpnost pro
ubohé (') mohamedánské obyvatelstvo, a to vy
obrazením vražedného boje na čelné stránce,
jak ukrutní (!) křesťanští povstalci na návsi
nějaké dědiny mohamedánské obyvatelstvo 58
kerami hromadně nbíjejí a jak jeden povstalec
zcela pohodlně, ano v posici až příliš komické,
Turkovi z úst jazyk vyřezává, takže činí vše
dojem, jakoby povstalci pronásledovutelů vůbec
neměli. O pravdivosti činu tohoto musí každý
už z toho důvodu pocbybovati, že povstalcůrn
k takovým skutkům nedostává se ani času,
ježto jinak každým okamžikem mohou padnouti
do rakou tureckého vojska. — Jedná se tu
hlavně o pokolení slovanské, národně uvědo
mělé. A tu pánům „Teutonům“ není žádná
příležitost dosti opovržení hodnou, jen když
před © veřejností mohou uárod slovanský
zostuditi a třebas až na stupeň zvířectví
snižiti.

Než pozor míramilovná Evropo! Nena
stane-li zbraní klid a tím hroznéma utracování
životů lidských rozhodná přítrž, dostaví se
se zimoa všeobecný blad a z hladu postapné
umírání nešťastných obyvatelů Makedonie.
Země vzpoury jest již tuk zpustošenu: sklizeň
zničena, dědiny dílem v popel proměnény aneb
úplně vydrancovány. Jarem pak ale krev kře

jsme jeho ducha poznali teprve nyní.« A opět
jiní pod.ví se řkouce: »Kdo mohl tušiti, že ty
ruce, které každodenně nalévají schudým pocest
nýme=po dvou krejcařích osvěžující mok, dovedou
sestaviti tuké tak učenou brožuru l«

A již se skutečně s překvapením před vý
kladní skříní zastavovaly dámy i holky, »mladí
páni« i chlapci, studenti i výrostkové, professoři
1 řemeslníci. Sem tam některý jízlivý chodec pro
hodil štiplavou poznámku, ale takové ojedinělé
důkazy závisti byly pouze s.unečními skvrnami
na gloriole jména Sejčkova. Divil se kde kdo.

Když ráno stará Vedralka kupovala u pana
Sejčka za dva octa a za krejcar pepře, prohodila
pochlebně: »Kdo by to byl řekl, mmlostpane, že
při tolika starostech ješté dovedou spisovat! To
se, panečku, lidé diví! A každej tu jejich pěknou
knížku chválí.«

»l co to, prosím Vás povídáte ?« ptal se
poněkud překvapený Sejček; myslil si, že přece
brožurku dostane do ruky dřív než jiní lidé.

»I prosím jich nedělají, jako by o ničem ne
věděli, přesvédčovala Vedralka Sejčka blasem
úlisným. Jejich haížka je vyložena v krámě Ne
třebové, každý se před výkladem zastavuje a už
si ji lidé kupují.“

»Táák ?« zajásal už přesvědčený autor; +a
vidíte, Vedralko, mně ani nikdo nic neřekl, že už
je to hotovo; lo mne chtěli šelmy překvapit,«

+Už jo, už jo, jdoa se podívat,« pečetila
stará politika svou výpověď, jsouc potěšena, že
první přináší slavnou zvěst.

- "„Panu Sejčkovi se klepaly radostným roze
chvěním prsty, ani si nevšími, že nalil octa plnou
láhev a ještě dodával: »Počkejte,počkejte,ženská;
za tuble pěknou zprávičku vám musím dát něco
na posilněnou.« A bned nalil Vedralce větší skle
ničku sladké kmínky,

„Teda na zdraví milostpána a na jeho
slávu le zdvíbla slavnostně| Vedralka kmínku
k ústům. Po důkladném přibnutí mlsně se olízla
a pronesla dodatkem pochvalnou kritiku: »Pa

sťanská, potud svad marně prolitá, roznití
zoovu bulharské obyvatelstvo tím k strašněj
šímu pokusu povstání. Pak stalo by se každé
zakročení velmocí unadno již marným. Země
vyhladovělá, krví prosáklá a mrtvolami lid“
skými pokrytá přivodila by nakašlivých ne
mocí a z těchto smadno i — morl A právě
tento odvěkýa neúprosný nepřítelvšeholidstva
mohl by se snadno státi osudným celé Evropě.

Jakých utrpení jest křesťanskému oby
vatelstvu jako porobencům pod vládon tureckou
od svévolných mchamedánů za normálního
života snášeti a kterými pak dá se kuždé po
vstání alespoň pochopiti, to v krátkosti níže
nastiněno.

Katolík hodnověrný, který krejčovinou
sebe a četnou rodinu poctivě vždy živil a
u kterého jsem za svého pobyto v Bosně po
tři leta bydlel, vyprávěl mi toto:

Ušetřiv si konečně několik grošů, svěřil
jsem se příležitostně svému kormšiji(sousedovi),
že bych si rád za ty ušetřené peníze koupil
uějakou „kravicu“, abych měl pro děti mléka.
Drahého dne před polednem objevil se v mém
„dačanu (krámku) v čaršiji“ pojednou, ale ne
nápadně pro kolemjdoucí nějaký otrhaný
„lopov (darebák) mohamedanac“ a připravenon
vambitkou, ve svém širokém rukávě opatrně
skrytou, vytasil se oa mne: „amo pare“ (sem
peníze). Vymlouval jsem se, že peněz nemám.
„Džaure (pse) lžeš, slyšel jsem tě sám, že
míníš koupit krávu“, odvětil wi „8 nedáš-li
psra, zastřelím tě, tako mí vjere.“ (U moha
medánů to největším a tuké rozhodným vírou
zaklínáním.) Vida se nanejvýš na životě ohrožen,
nezbývalo mi nic jiného, než ničemu vyzvat,
abz mne do byta následoval, a tak se také
stalo. Ubíral jsem se před ním celým městem
živou ulicí, oesměje při tom aní na pozdrav
známých odvětiti, jinak byl bych ihned skolen.
A tak jsem přišel o svůj těžce ušetřený groš.

Potud jsem svému domácímu jen na
slouchal, když ale na okamžik přestal mluviti,
namítl jsem, že Turka mohl dáti zavříti, jak
mile se z jeho příbytku vzdájil.

Na to pravil on dále: Takového něco
nesměl se křesťan na imnobamedánu nikdy do
postiti, víra sama bo chránila. Šel jsem ale
ihned ke kadiji (soudcovi), abych mu přednesl
žalobu na známého tni ničemu. Kadija mue
sice vyslechl, pak se ale tázal: „Můžeš-li se
vykázati nějakým ublížením na těle?“ Odvětil
jsem ovšem, že ne. Nu to se kadija uchytil za
dlouhou bradu, přede mnouodplivl a rozsoudil:
„Když se ti nic horšího nepřihodilo, pak se
mi kliď z očí, sice tě vsadím do apsu, abys se
podrahé neopovážil mohamedánu zbytečně ob
viňovati a mne obtěžovati. Zaptija (policajt),
vystrč toho džaura na ulici!“

Takto pochodil můj domácí (gazdu) před
soudem, a nápodobně pochodili i ostatní kře
sťanští žalobci před tureckou spravedlností,
byla-li žaloba proti mohamedánům podána.

Za takových poměrů mohl leckterý mo
bamedán beztrestně páchati ua křesťanech
křivdy, kdy se ma jen zalíbilo. Přišel-li na př.

nečku, ta hřeje! Takovou jsem pila málokdy.«
Ó milá ženo, nejlepší kmínka by do tvých útrob
takové kouzelné teplo nevlila, jakým tv jsi na
plnila sama hruď páně Sejčkovu!

Pan Sejéek hned po odchodu breptavé po
litiky šel nahoru do pokoje; vždyť by pro tak
náhlou radost ani dobře na važky neviděl. Hned
řekl paničce sedící u šicího stroje: „Holka, jdi se
podivat na chvíli do krámu sama, já se musím
prochodit.« »Co pak zas blázníš?«

„i nic neblázním, ale mám velkou radost.
Abys věděla: můj spis jest již vytištěn a každý
to chválí | Vidíš, vijiš, ženská, dřív jsi se mi
smála; ale teď na nás oba lidé budou jinak
koukat(«

Panička poslechla a sama měla radost, když
se jí v krámě lidé o triumfu páně Sejčkovu dále
zmiňovali.

Azatím, její muž pil radost dne plným
douškem. Labužnickým zrakem sledoval s okna,
jak se hloučky lidí před Netřebovým krámem
zastavují. Jistě se všichni diví. V té chvíli byl
tak sobecký, že i na milou vlast zapomněl.

Vzpomněl si, že by si měl sám také hned
pro knížku dojíti. Ale dosavadní sláva byla zatím
příliš veliká, než aby ji chtěl hned ještě rozmno
žovati; na cesté by mu lidé gratulovali a on by
se musel červenat jako panenka. Bude lépe, když
svou slávu ztráví pomaloučku, pěkné po malých
soustech, Ostatně stejně dobře jako autor obsah
knížky zná; však mu to redaktor Hříva pošle
sám. — Při obědé Sejček žertoval, a panička sama
se usmívala. Byla aspoň tomu ráda, že po dnech
ostudy už jejich dům nikdo neuráží; a před mu
žovým talentem měla také respekt větší...

A když večer pan Sejček vkročil k »Černé
vráně,« osývalo se z několika úst: »Výborně,
pane Sejčku, ani jsme nemyslili, jaký jsťechlapík.«
oBravo, bravissimo,« gratuloval Bor, aby ukázal,
že je učenější než ti lidé kolem. Dnes seděl zá
stolem výjimkou i Netřeba,

Sejček se ukléněl na všecky strany; nepsal

ke kmetovi (sedlákovi nevolnému) na vesnic
aporačil mu: „Poraz svého nejlepšího vo:s 8
upec bo na mé pohoštění“, muselo se tak
ihned státi, jinak popadil odmrštěný Turek i
jiné Turky proti celé vesnici, a vzepřelili se
sedláci proti násilným Turkům, byli obyčejně
ubozí křesťané trpítelé pak uvěznění, ztýrání
a po případě i usmrcení. Ale i jiných ukrut
ností dopouštěli se Turci větším dílem bez
trestně, a stávalo-li již do očí bijících důkazů
proti provinilci, pak byl kadija jednoduše pod
placen a Tarkoví ae nestalo opět nic. A takové
poměry lze shledati po celé rozpadávající se
osmanské říši. Uřednictvo činí co chce, po
něvadž si své postavení větším dílem zakoupilo
a míní se tudíž oprávněno, dle vlastní libosti
jednati. Proto tedy turecká vláda, kdyby si
toho i upřímně sama přála, nebude nikdy se
svým úřednickým apparatem schopna, aby
provedla nějazé opravy.

Tato zchátralost v turecké správě zemí
jest bulharským komitům velmi dobře pově
doma a z toho následuje jich zoufalý boj do
krajností. Berou-li nyní útočiště k těm nejpe=
kelnějším zbraním a snad odvetou j mobame
dánského obyvatelstva nešetří, jest to ovšem
v zájmu lidsxosti volitování hodno, snadno
ale pochopitelno. Jsou jen sami na sebe od
kázání. Hlavní vínu jich činů nese však roz
hodně svou netečností sama Evropa. Boj za
počatý nutno jest povstalcům. již rozhodně
dobojovati.

Obrana.
Dojemné starosti o církev katolic

kou projevuje Bohemiae,Zeit a dokonce i —
Neue Freie Presse. Proč jsou tytolisty najed
nou tolik nábožné? Inu, že pražská kapitula
zvolila do svého středu dobře kvalifikovaného
Čecha a pominula méně schopného Němce. To
by tak ještě scházelo, aby se kapitola ve svých
svobodách dávala obmezovati židovským tiskem!
Nechť raději židovský tisk svědomitě rozjímá
o církevních poměrech Čechů Vídeňských. Také
by si mohl všimnouti židovský tisk toho, že
kapitola u Všech Svatých se nachází v rukou
německých u že i jiná výhodná místa v Praze
jsou obsazena Němci

-Protestněrneckýcha židovskýchšovinistů
ovšem se odrazil od pevné a spravedlivé vůle
kardinála Skrbenského i kapitoly.

Vzpomínáme na to, že za Karla IV, kdy
rozhodně byl národ český i německý katolič
tější uež nyní, nebyly žádné podobné štvanice,
i když Otec vlasti dosazoval na různá místa
německé říše české oltářníky 4 když pražský
arcibiskup konal inspekční visitace v diecási
Bamberské, Míšenské a Řezenské. Časy se však
mění; židovský tisk jest odpovědným nepříte
lem všeho katolického, ale jedná-li se o na
cionální štvanici, bned se přihlašuje za arci
biskupského radu.

prý brožuruz nějakéctižádosti,alev zájmudobré
věci. Na Hřívu pohrozil žertovně prstem: *A vy
jste mi, šelmičko, ani nic neřekl.« A bylo hodo
vání jako o svatbě. [ Netřeba musil přijati od
Sejčka za svoji horlivost slušnou úctu, Hřívu
nejvíce těšilo, že mu Sejček vtiskl do kapsy ne
pozorovaně dva papírky. Když o jedenácté s Bo
rem odcházel domů, řekl: »Přece nám ta práce
stála za to. Dvč desítky nejsou k zahození; tuhle
si vezmi jednu a podruhé předčasně nebruč. Já
jsem to provedl šikovně; než jsem dědovi knížku
poslal, postaral jsem se předem o reklamu; a tak
dědouš potom rád odpustil, že jsme jeho rozumy
tolik ohoblovali.

Za dva day byla vytištěna o »Našich sna
hách« v jednom mladočeském žurnálu kritika:
+Hrobačovské «Pokrokové epištoly« pod zručnou
redakcí p. Hřívy vyhovují důstojně svému osvě
tovému úkolu. S radostí vítáme nejnovější číslo
»Naše snahy« ... Pan autor jeví se nám jako
pravý, ideální vlastenec. Tužby, jež v jeho
upřímném srdci hárají, jsou ovšem vyjádřeny po
někud zavinutě, povšechně; leč plamenná slova,
mluvící přímo k srdci bodrého lidu českého, jsou
nám náhradou za některé nepatrné opominutí.
Celou knížkou vane zdravý instinkt národní,
který samočinně bez umdlení dovede lámati pouta
poroby a neochvějně kráčeti za spásou svou. Tě
šíme se, že slovutný p. autor příště ještě reálněji
své šlechetné, uvědomělé snahy vyjádří. Odporu
čujeme k hojnému šíření zvláště na českém ven
kově. Jest to knížka krásná, zasluhující všestranné
podpory.«

Přejme panu Sejčkovi i tu radost, kterou
z přítomné kritiky nyní cítil. Vždyť kráčel do ne
dávna jen po trní =,

A naučení z tohoto příběhu? Každý se může
státi slavným, jen když má dobrou, pevnou vůli,
pracovité pomocníky a k tomu hodně penéz.8



Politický přehled,
Říšská rada sešedší se dne 23. září po pěti

denním jednání zase odročena. Zasedání toto bylo
sice kratičké, ale plno rozrušujících dojmů a dů
kazem, že s tímto parlamentem nedopracujeme se
už nikam. Šlo o to, aby vojáci třetího ročaíku
propuštění byli domů. Vláda podala předlohu
Žádajíc pouze nižší kontingent, jak se dříve od
vádělo, ve příčině zvýšení kontingentu připouštějíc,
že zvýšení může platiti tehdy, až se povolíi
v Uhrách. Tuto předlohu podporovali i Němci.
Čeští poslanci podali však pilný návrh na pro
puštění starých vojáků, Následkem toho vláda
přivolila, aby předloba její změnila se v tom
smyslu, byv povolen nyní jen kontingent starý.
Tím nastal ve sněmovně rozruch a vyjednávání,
až přece dvoutřeninovou většinou přijat návrh
český. Tak ukázala se zase moc staré pravice,
Vláda i s německou levicí byla slavně poražena.
Národně sociální poslancové při tom. útočili
na český klub mladočeský, snažíce se zmařiti
jednání jeho. Tím rozhořčen oznámil poslanec dr.
Herold, že se vzdává manditu. V posledním zu
sedání ponlélním vyřízena předloha vládní o 15
mil. úvěru na podporu nouzí postiženým. Toho
dne i panská sněmovna schválila usnešení posla
necké sněmovny stran povolení nováčků, následkem
čehož po císařské sankci vojíni třetího roku propu
štění na dovolenou, pokud totiž jsou rakouskými
příslušníky a to u pluků v Rakousku 1 v Ubrách
rozložených.

Sensací dne jest odstoupení znovu jmeno
vaného předsedy ministerského v Uhrách Khuen
Hederváryho, dříve ještě než mohl sestaviti nové
ministerstvo. Porážku jeho způsobilo prohlášení
dr. Kórbra, v kterém hájen -vliv této polovice
říše při řešení otázek vojenských. Skoro celá sně
movnaa je proti Kbuenovi. Už i vládní strana po
číná si oposičně. Tím nastává v Uhrách hotová
anarchie.

Po zasedání říšské rady zahájily zemské
snémy zase svou činnost. Také sněm království
Českého sešel se dne 29. září, kdy jednáno hlavně
o pilných návrzích. V prvním tlomto zasedání
mezi poslanci budila pozornost zvláště přítomného
ndp. biskupa Královébradeckého dr. Jos. Doubravy,
jenž jako virilista toho dne složil obvyklý slib
v ruce maršálkovy, Něm. poslanec Bachmann po
dal na sněmu místodržiteli ohražení proti zvolení
dvou kanovníků Čechů při metropolitní kapitole
u sv, Víta v Praze,

Car Mikuláš přijel dne 30. září do Vídně,
kde byl s neobyčejnou okázalostí uvítán. S carem
přijel také ruský ministr zabraničních záležitostí.
Snad konečné ujedná se tu něco na utišení po
měrů makedonských.

Z činnosti katol. spolků.
Ustřední Jednotě dlocés.katol. spel

ků zaplatily členské příspěvky za r. 1903-1904 ná
sledující spolky: Katol. jednota v Poličce, v Dol. Do
brouči, v Hradci Král., v Třebochovicích a v Hor. Je
lení. Ostatní jednoty žádáme, aby tak učinily co nej
dříve. Příspěvky zasýlejte pošt. poukázkou buď Dru Fr.
Reylovi nebo Fr. Jaklovi v Hradci Králové. — Všecky
jednoty upozorňujeme, že hodláme uspořádati v Hradci
Králové socialní kurs pro členy katol. spolků. Na
kursu probírati se budou předměty, jichž znalost jest
každéma dělníku a spolkaři nutnou. Tak na př. jed
náno bude o zákonodáratví úrazovém, 0 tisku a zá
koně spolkovém, o zákonodárství ochranném, o otázce
ženské, o poměru našem k jiným stranám, 0 organisaci
odborové, soc. atd. Kurs konati se bude všdy v ne
děli dopol. a odpoledne a sice počínaje 25. říjnem.
Bližší oznámení učiníme později. Odporučujeme vřele,
aby každý spolek vyslal někoho do kursu aspoň na
některé přednášky!

Z Lomnice m. P. Naše katolické jednota
súčastnila se na den sv. Václava, jskošto patrona
spolka našeho, slevných služeb Božích, při nichž
vzpomenuto bylo vroucí modlitbou zemřelých členů.
Odpoledne na to pořádána byla členská schůze zahá
jena byvši proslovem, který přednesl p. B. Cbuchlík,
a přednáška předsedy dp. Fr. Knížka. Pan předsedo
zvolil si ku svó přednášce dobu reformační v Německo.
Poutavým způsobem seznámil nás se životem Mar
tina Luthra a s následky, ješ se ukázaly se za
váděním tohoto „čistého evangelia“. Přednáška za

končena be vroucí prosbou k našemu národnímusvětci sv. Václavu, aby nás a naši milou vlast ráčil
chránit před apoštoly tohoto čistého evangelia, kterým
vlasť naši obšťastniti myslili. Panu předsedovi dostalo
se bouřlivé pochvaly za tuto velmi zajímavou před
nášku. Ku konci obveselili nás členové záb.odboru

několika sáaHlými solovými výstupy, jež přítomnémile pobavily. Schůzi poctili svojí návštěvou členové
bratrské jednoty v Libštátě, začež jim budiž srdečný
dík. Další spolkové činnosti „Zdař Bůh“

Z konference XII. volebního okro
SU. Na svátek sv. Václava sešli se do Ústí n. O. dů.
věrníci XII voleb. okresu počtem 41 ze 21 obcí. Po
řad jednání byl: 1) Zprávy funkcionářů. 2) Pojednání
o organisaci, taktice a důležitosti tisku. 3) Zprávy
okresních důvěrníků. 4) Volné návrhy. Na to konána
veřejná schůze spolková. Zprávy předsedy, jednatele
a pokladnípodal předseda p.V. Bíbus. Ke druhému
bodu promluvil redaktor „Meče“«p. Václav Myslivec,
Dokázal, proč katolíci se sdrašují, posoudil poměr
rozhodojících kdys Staročechů ku katolíkům a uká
Sal, če přání a růsné náhledy také katolíků, kteří,

místo aby stavěli se do popředí hnutí našeho, toto
hledí utlnmiti překonaným mudrováním, z něhož kouká
jen pohodlnost a lenost. Dík za evé přičinění saslu
hují bratří z Kostelce = dp. Dvořákem v čele a bratří
na Kyšperecka, jež vede skromný, neunavný kněz
vp. Hobálek. Předeedoví vzdán dík za jeho námabu
načež opětně zvolen. Důvěrníci, kteří se nedostavili,
mají čeho želeti a měli by se dostaviti do Týniště
na vjezd. Budiš dík všem, kteří se přičinili, aby kon
ference se sdařila. Zdař Bůh!

Z Caelavi. Dne 13. září pořádala katolické
jednota zdejší v Seči spolkovou vchůzi, která četně
byla navětívena členy a hosty s farnosti Cuclavské,
Brandýské a Skorenické. Ve schůzi přednášel vlp Alois
Dostál, kaplan z Norého Města, o své cestě do Říma.
Byla to přednáška opravdu cenná, Za pětiletébo tr
vání bylo v katolické jednotě Caclavské „řas 60 před
nášek, a tato náležela k nejlepším. Těšíme se na další
vlíbené přednášky vlp. Dostála. — V mě +1 říjnu bude
společná schůze katolických jednot Cuci + ské a Chlen
ské v Borovnici. Přednášeti bade 0 zwuti Lurdské
dp. farář Josef Portman. Zdař Bůh!

Zprávymístní a z kraje.
Zprávy diecésní. Ustanoveníjeoo: p. |Jan

Šmika, kaplanve Smidarech, za kapl. do Král. Městce,
p. Jos. Toušek, koop. ve Výprachticích, za admipiatr.
do Vorlíček, p. Dr. Rad, Šetina, kapl. v Teplici, za
katechetu do Bělobradu, p. Jos. Profous, kapl. v Mí
čově, za kapl. do Trhové Kamenice, p. Frant. Víša,
koop. v Oubislavicích, za koop. do Míčova, p. Jos.
Bartoň, kaplan, za administr. v Ledči, p. Jan Koč
vara, kapli. v Dubenci, za kapl. do Opatova, p. L. Mo
láček, koop. vo Včelákově, za kapl. do Dabence, p.
Frant. Eisler, kapl. v Chrasti, za kapl. do Heřmanic
u Lanškrouna. Neomysté: p. Ant. Kotyza za kapl.
do Proseče, p. Vítězel. Vlach za koop. do Oabyslavic,

. El. Švorc za koop. do Dobré, p. Ed. Matoně za
koop. do Včelákova, p. Ladisl. Hronek za kapl. do
Litomyšle, p. Frant. Přibyl za kapl. do Chrasti. P. Jan
Sobotka, farář ve Vorličkách, vstoupil na dočasný
odpočinek

Ze Všeodbor. sdrušoní kř.dělnictva.
Schůze užšího výbora dne 26. září. Přítomní: Poch
mon, Karásek, Andrlík a Polák. Podpora nemoc. udě
lena: G. Novákovi v Plzni za 7 dní 450 K, A. Peci
valovi v Horním Jelení za 7 dní 6 K, Fr. Pavlíčkovi
v Malé Čermné za 7 dní 6 K, Fr. Bergrovi v Parníku
za 7 dní 8 K, K. Tlamkovi v Čáslavi za 7 dní 6 K,
Jankovi Č. v Ústí n. O.za 7 dní 6 K; podpora stáv
ková Jurickému v Hradci K. za 14 dní 8 K. Noví
členové: A. Frans z Úpice III., John s Jilemnice III.,
Šreibrová, Ptáčková a Urbanová z Čáslavě III.

Komeert. Dne 11.t. m. budou tamboraši Krá
lové-hradečtí pořádati koncert ve dvoraně Adalber
tina. Bližší příště.

Mimořádná schůze měst. zastupi
telstva v Hradci Králové konati se bude
v sobotu dne 3. října 1903 o '46. bod. odpol. s tímto
programem: 1. Udělí se mužská a ženská porce špi
tálská. z. Vydá se na šádost c. k. správy silniční re
vera ve příčině přechodníků zříxených v městě. 3. 4
dost Frant. Valce zs vyčištění příkopu přes louka
obecní v Pouchově. 4. Žádost p. Ant. Pokorného, mistra
kominického, za odměny při komisích kolaudačních.
5. Rozhodne se o změně parcelace v bloku C. 6. Roz
hodue se o žádostech za udělení práva domovského.
7. Udělí se nadace Palackého. 8. Zpráva o likvidaci
po měst. důchodním p. Th. Peřinovi. 9. Sdělení p. sta
rosty.

Výstavka starých a mových vyší
vek a krajek, kterou za přispěnísvazu rakou
ských průmyslových museí tento týden pořádalo
Městské průmyslové museum pro soverovýchodní část
království Českého v Hradci Králové, bohatostí ulo
čených jemných prací jistě vzbudila zájem zvláště
v kruzích evěta ženského. Vědyť vystavené až skvost
né vyšívky a krajky přesvědčiti musf i nepovolané
kraby o přednostech ručních prací domácích před
podobnými výrobky strojovými. A ukázky našich slo
vanských vyšívek, zvlášť slováckýcha hanáckých, pak
krajek českých jsou zajisté povzbuzením našim dámám,
že netřeba se jim honiti za vzory cizími. Mezi lidem
naším dosti ještě duševních i hmotných, při tom však
nevšímaných pokladů, kterými vynikéme i nad jiné
národy. Ne tedy pouze alovem, ale i skutkem snažme
se, aby dle mošnosti na každém předmětu v domác
nostech našich jevila se práce česká, aby celá do
mácnost vůbec dýchala jasem vlastenectví. Zásluha
proto nemalou získává si Průmyslové museum, které
všestranně se přičiňuje,aby v řemeslecha v průmyslu
vůbec nastalo jakési vsprašení a povsnešení ipo
stránce vlastenecké.

Měst. Klicperovo divadle v Hradel
Králevé. Divadelní ochotníci zdejší sehrají dne
4. Hjna veselobru „Tyranství els“ od Haddona Cbam
berea. Z angličiny přeložil K. Mušek. Hudba tambu
rašské

Konmeert bratří Hájkův pořádanýdne
27. sáří měl průběh velkolepý. Nadšeníposluchačstva
pro mistrnou hra Jarky Hájka po každém čísle stou
psalo tak, že mladistvý virtaos byl nucen dvě čísla
fidati. Překvapilo nás, s jakou lehkostí umělec zdolal

Eekolomné pasáše a rapidní staocata Brahmsova, Ba
chova a Wienxtempeova. S naprostou jistotou a vsác
nou bravurou přednesl nám koncertní čísla, ješ jsou
psána jen pro dachy vyvolené. Bez rozpaků možno
říci, že v Hájkovi uzrál talent první třídy, který jistě
na dalším turné dobude si vavřínů Kocianových. Prů
vod Em. Hájka výtečně se draši) k houslovému sólu.
Solové skladby na piano E. V. Hájka byly již slabší.
Starosta a jiní členové městské rady vyhověli návětě
vou koncertu jako protektoři své povinnosti. Leč obecen
stvo Hradecké se celkem dosti smutně representovalo.
Mnošství sedadel zelo prázdnotou; ještě še se aspoň
dostavil slašbý počet studentstva| Inu, umělci byli
jen „hoši Hájkovi“, nač tedy jim prokazovat zvláštní
pozornost ! to však Jarka Hájeknalezne jinde
roshodně přijetí vřelé, odpovídající jeho umění.

Panorama Nár. Jedaoty Bovoroč0
ské bylo již = Hořickévýstavy spět do Hradce Krf
lové převezeno a v budově starého kláštera za koste
lem sv. Dacha trvale umístěno. Jest nyní na našem
obecenstva, aby horlivou podporon tohoto podniku
projevilo svou příseň našim menšinám. Není to snad
obětí; panorama vyhovuje všem požadavkům a serie
obrazů, které nymí v panorematu jsou vystaveny, vy
vniká přesností a ladností tou měroa, še každý bode
překvapen. Jest to věkopamátný Řím, který před oči
diváků v 50 obrazích jest předveden se svými monu
mentálními stavbami, se svými sterořímskými pa
mátkami, 6 celou svou velkolepostí a nádherou. Obra
sy zasílá každý týden velká osvědčená firma paříž
ská. Školní mládeži dostane we tak přesného názoru

o nejrůznějších končinách naší seměkonle, že dádný
obraz, žádná kniha ho nabraditi nemůže. Vstupné
jest nízké, pro nromadné návštěvy žáků dle úmlavy
zvláštní ceny a zvláštní hodiny se ustanoví. Odbor
Severočeské Jednoty, který sám za vlastního osobního
račení panoramu zakoapil a značnou režií platiti mnsí,
appeloje na tolikrát již osvědčenou uvědomělost na
šeho obecenstva. Nechť každý aspoň jednou týdně
vzpomene si na panoramu, kdež nalezne ušlechtilou
a poučoou zábavu. Byl by to věra ematný zjev, kdyby
podnik tak důležitý měl býti zmařen netečností obe
censtva! Všecky dotezy zodpovídá předseda odboru
Dr. Batěk = jednatel Durchánek.

Stavba. Nsdárno zbořenne právě příliš vlídný
domeček vedle domku Gůusburgrova na velikou radost
esthetiků Hrsdeckých. Návštěvníci Grand-hoteln měli
velice příjemuou podívanou, jak se všecko bortí skoro
samo. Celý domeček dělal při boření dojem skládací
Bichtrovy stavebnice, neboť cihly se vypaly, sotva že
zedník ruku napřábl. Proto ani šádný neříkal dělní
kům obvyklé „Pomáhej Pán Bůh“. Štěstí ještě, že se
ta vzácna stavba před chvílí zmaru krčila mezi dvěma
pevnějšími domy. Jinak by byla způsobila zvláštní
překvapení už dřív. Nyní buduje zde p. stavitel Černý
pro paní Fultnerovou dvoapatrový dům; základy se
musily k.pati v alizkóémjílu na sedm metrů hluboko.

Nevý sklad nábytku otevřelprávěpan
Václav Dvořáček, umělecký truhlář v radci Králové,
u moravského mostu naproti noréma Borromaeu.
Vystavené práce okatečně vynikejí vkusným umělec
kým provedením.

Feuilleten nemusí býti slátaninou.
(Dopis s venkova). „Ve Vašem staroslávném městě vy
chází týdenník, který by důrazně protestoval, kdyby
ho někdo po bok Pardubické Osvěty chtěl klást, ale
sám přináší v posledníchdvou číslech fenilleton, po
vídku A. Daadeta, která v listu konservativním a
v kruzích katolických dosti pilně čteném plodí jen
ostudu. Dle povídky ubosí lidé toho kraje, kde otec
Gaucher vyráběl v klášteře evůj likér, neztratili tím
nic, kdyš prý klášter pro vyrábění likéra sanedbával
služby Boží. Velmi šetrné! Další výplody jsou ještě
jizlivější. Opat nařizuje modlit se modlitbu sv. Aagu
stina, se kterou jest spojeno úplné odpuštění — od
pustky se říká pane překladateli — a dovoluje v tu
též chvíli vyrábiteli výnosného likéra se opit. Praví
mu: Jete úplně v bezpečí, ať se stane, co stane. Jest
to odpuštění mezi tím, co břešíte“. Ať ei elavná re
dakce přečte laskavě v katolickém katechismu odsta
vec o av.pokání a pozná, jakou moudrost pustile na
světlo. — Patrně savládá v Ratiboru za nové redakce
„pokrokovější“ směr v hanobení katolických obřadů,
ačkoliv v praktické obchodní stránce panuje dosud
starý konsorvatismns. Redakce hlásá sice, že pěstuje
dvojí morálku, jedna v poučné části a drahou v in
sertní a abonentní agendě, ale nevíme, zdaš čtenář
stvo bude s touto dvojitou roztomilou morálkou sou
hlasiti. My aspoň, jako abonenti „Ratibora“, si pře
jeme, aby koneervativní program byl zachováván v co
lém listě, Radikální obsah a konservativní abonenti
sotva se sneson". — Uvořejnili jeme dopis z důvodu, že
sásady, které list náš bájí, byly hrabě povídkou Dau
detorou napadeny. Pozn. red

Komtrelní shromáždění vobvoduc.k.
seměbraneckého doplňovacího velitelství č. 11. v Ji
číně: v Libáni 5. a 6. října; v Sobotce 7.; v Jičíně
8. až 10.; v Hradci Králové 15., v Nechanicích 16. a
17.; v Hořicích 19. a 20.; v Nové Pace 21. ae 22.;
v Jilemnici 6. a 7.; ve Vysokém 8.; v Roketnici 9.;
ve Vrchlabí 10. až 13.; v Hostinném 13.; v Maršové 14.;
v Žacléři 15.; v Trutnově 16. aš 19.; v Úpě 20.; v
Broumově 21. až 23.; v Teplici 24.; v Polici 36.; ve
Dvoře Králové 5. aš 7.; v Jaroměři 8. a 9,; v České
Skalici 10. až 18,; v Náchodě 13, až 16.; v Nov. Městě
n. Met. 16. a 17.; v Opočně 19. a 20. října. — Do
datečná kontrola koná se pro obrody okresních hejt
manství: jičínského, novopackého, trutnovského, ji
lemnického a vrchlabského v Jičíně a pro obvody
okres. hejtmanství královédvorského, broumovského,
královéhradeckého, náchodského a novoměstskéhov Ja
roměři dne 23. listopadu.

Svěcení zvonů v Dobřenicích. Téměř
100 Jet visel jeden s dobřenických zvonů na věši na

darmo, Praskl a proto se jím ani nezvonilo, nevydával
hlasu. Letošního roku se souhlasu velmožného p. pa
trona Karla Weinricha, velkostatkáře, dán od správy
záduše ku přelití a dne 20. září, právě o poutníslav

nosti posvěcen. Radost s toho mezi osado U byla veliká, s nichž sni nejstarší již nepamatovali, aby se
bylo svonilo všemi třemi. V presbyteři velebného na
šeho chrámu pověšen na třech kvétinami a selení osdo
bených trámcích byl nový svon od J. Milosti Magra
Dra Aloisia Frýdka, gener. vikáře a kapitulního dě
kana v Hradci, sa aseistence více duchovních posvě
cen a ku cti sv. Mothoděje, sekladatele prastaré naší
Svatoklimentské svatyně, Methodějem nasván. Od Jeho
Milosti delegován byv, vystoupil jeden s duchovních

na věž, aby i drahé dva zvony, které byly obroy
a novými, moderními ložisky i N opatřeny, posvětil.Největší zvon, ulitý „léta Páně MDLII.sa uroseného
Pana Jircika vání Dobrzenského s Dobrsenic na

Dobrsenicích VáclavaFarárse Konvarse v Hradci“
pojmenován Cyrillem, třetí, nejmenší, s r. 1606 s ná

jsy Slovo Panie zůstává na věky a německým: Kompt
leben Loute last umomit Dankene vor Gottes Ange

sícht erscheinen“, nákladem Jana staršeho Dobrsen



ského s Dobrzenic na Dobrzenicích a C :walkovicích
ulitý „pokřtěn“ na počest sv. pstrona chrámu Páně
Klimentem. Po odpoledních službách Božích sa veli
kébo účastenství jak osadníků, tek i lidí z osad okol
ních vytažen nový svon na věš a usazen, takže Jeho
Milost při odjezdu libý trojzvuk zvonů aš va hranice
osady vyprovásel a tlumočil tak vroocí díky celé osady
za vamábarou služba i radust i čest dojímarou řečí,
svěcením a slavnou pontifikální mší =v. osadě Dobře
nické prokásené. Kéž Bůb jak Jeho Milusti nejdůstoj
nějšímu Panu prelatovi, tak i velmožnéma p. patro
noví, jenši dovozem svona od nádraší i propůjčením
trámů na potřebné lešení i jefábu a kladkostrojeze

Syrováteckého cukrovaru na pabkání svonn staréhoa vytašení nového kostelu velikých služeb prokázal,
hojné odplatí!

Ze Ntřesetle u Probinse. V nedělidne
37. září tichá jinak naše obec naplněna byl ruchem
a slavnostní náladou. Na tento den, kdy byly posvě
ceny, nově opravený, ozdobený kříž, na němě obraz
Nejsv. Trojice a socha sv. Václava, těšili jsmo se
všichni. Za tou příčinou zavítal k nám ve velebném
průvoda dp. Lsup. Opletal, koop. na Problusi, pro
vásen jse jiš z chrámu Páně místním zastupiteletvem,
epolkem dobr. hasičů za hlaholu hudby s zpěvu:
„Cisíckrát pozdravojeme Tebe.“ Po vykonaných obřa
dech promlavil významnou a úchvatnou řeč vlp. L.
Opletal. V této řeči poukázal na dvě mocnosti, lidstvo
a nábošenství, které nerozdílně jsou spojeny. V jed
notě ala, v rozdvojení slabost. Víra v Ješíše Krista
apojíla nás v jednotu a síla. Froto vlastním nákladem,
ač obec naše malá, postavili jsme cenný kříš, aby i
v budoucnosti hlásal,že nezhynola víra, sni naděje těch
věcí, které Kristas olíbil a tak ani láska, kterouž Ježíš
nejlaskavější od náv zasluhuje. Vroucí díky pronesla
vldp. Opletalovi drašička Marie Noskova jménem obce
v krásné řeči, v níž poakázala na velkou záslabu
onašivého kněze, a poctila jej pestrou kyticí. Velice
pobnat odpověděl oslovený: Milé dítě! | Děkuji
ti srdečně sa ta krásná slova, dnešní den bude mi
milou upomínkou v životě; k tomu, co jsi pronesl,
nemohu dodati více neš to, fe co jsem činil, učinil
jsem ke cti a chvále Boží a z lásky k Vaší obci. —
Ještě jednou vzdáváme Vám, důstojný Pene, za Vaši
otcovskou péči a za tklivá slova Vaše zauloužený,
srdečný dík! Upřímný dík pronášíme též vletp. řídí
címu učiteli Fr. Žďárskémo za laskavé spoluúčinko
vání, neboť ač pouzesám byl přítomen, dovedně zapěl
ae školní mládeží chvalozpěv „TebeBoha chválíme,

bymaus k ov. Václavu a papežskou hymnu. Nesmímerovněš opomenouti vzdáti dík vlot epolka dobro
volných hasičů a všem, kteří přispěli povznesení
pro nás tak významné a památné slavnosti. Konebně
zvláště uctivě děkujeme velevážené paní Františce
Koudelkové, soukromnici v České Skalici za to, že dala
vlastním nákladem opraviti sochu sv. Václava, kterou
r. 1879 v obci naší k uctění sv. Václava postaviti dal
Sesnolý náš rodák p. Václav Vojtíčka. Kóž by dále
nejen u nás i jinde jednote, srornost a láska 38
postily kořeny, pak bychom věra ve společné síle
utvořili pevnou hráz proti nepřátelům av. církve a
naší milé vlasti.

Z Cuciavi. Sbírka kostelní ve prospěchne
šťastníků krupobitím postižených vynesla 339K, které
zaslány byly nejd. bisk. konsistoři. Raiffoisenovou zá
Jožnou zdejší k témuž účelu darováno 200 K.

Petice za úpravu slušného ducho
vemstva zaslali p. Frant. Udržalovi, poslanci na
Mšské radě, starostové všech obcí farního obvodu Ko
stelce u Chrasti: Kostelce, Hlíny, Louky a Skaly.

Zehnání nového opata král. kanoe
nle praemonstrátské v Želivě, vadp.Sale
sia Jos. Boubíčka, konalo se způsobem slavným v ne
děli, dne 27. t. m. Již den před tím přijel ndp. svě
'titel dr. Jos. Doubrava, biskap královéhradecký, pro
vázen vadp. drem. Frýdkem, kapitolním děkanem a
ceremonářem dp. H. Doskočilem. Druhého dne již
v čsených bodinách ranních ojížděli ae hosté z blíska
i s dáli, aby přítomni byli žehnání nového opata.
Po vykonaných obřadech, jichů súčastnílo se celé
sdejší bližší i vzdálenější okolí, odbýván byl společ
ný oběd, při němš proneseno několik přípítků
svlášť se strany ndp. biskupa. Při té příležitosti ndp.
biskap vyznamenal vdp. P. Methoda Nývita konsi
„storním radovetvím a vdp. P. Heřmana Kratochvíla
biskupským notářetvím.

Ze Solnice. Příští týden bude položenzá
kladní kámen ku stavbě hřbitovního kostelíka, který
"bude nemalou otdobou našeho města. Stavba zadána
byla panu staviteli Lorencoví ze Žamberka a prove
dena bude ve slobu románském die výtečných plánů
architekta Můnsbergru £ Prahy —nákladem 21.000 K
a zasvěcena bude Bošskému Srdci Páně. Vnitřní za
řízení a vyzdobení kaple bude vyšžadovati ovšem snač
ného nákladu, i naskýtá so rodákům asolnickýmpří
lešitost, přispěti na ozdobu nového hřbitovního koste
líka, který hlásati bude vždy šlechetnou mysl všech
těch, kdož na postavení jeho přispěli. Také i chráma
farnímu dostalo ae letos důkladné zevnější opravy
monificencí vys. uroseného pana barona Kčnigsvartera
a i vnitřek za přispění neznámého šlecbetného do
brodince byl vkusně renovován zdejším malířem pa
nem Jirsou.

Z Chvalkovie. V našemchrámuP. jest po
třebí více oprav. Jedna s Dich provedena a ukončena
v těchto dnech péčí p. faráře K, Bauche; položena
totiš velice vkusná šamotová dlašba. Spolu důkladně
opraveny varhany a upraveny sešlé lavice. Vše vyda
dovalo nákladu bezmála 2000 K, k jehož hrasení při
opěla farnost zdejší obnosem 780 K a to s chvály
hodnou ochotou. SI. patronátní úřad taktéž ochotně
poskytl nutný dovoz. Největší pakpodíl na provedení
opravy má chef místníhobělidle, továrník p. V,Dla

bola, jenš daroval všechenpotčebný material, dělaickoui femeslnickoa práci a nad to značnou peněžitou část
kou, jakoš i vzácnou radou nápomocen byl. Budiž
Bůb jemu a všem ostatním, kteří se obětavě o opravu
přičinili, štědrým odplatitelem!

Z Německého Brodu. Ns schůsidacho
wenstva vikariátu ©Německo-Brodského, Polenského,

Cáslavského a Lipnického, konané dne 34. září v Né
meckém Brodě, přijata následující resoluce: „Vděčně
oceňojeme pracovní energii výboru Jednoty katol. du
chovenstva, se kteroa podjímá se úkolů všemu kněšetvu
společných a po stránce sociální tak důležitých. Co
do zlepšení kongruy odmítajíce dvacetiprocentní pří
davek jako nedostatečný, žádáme úpravy obdobně in
teligentním stavům jiným, slušné pence a placení
sástapce po Čas nemoci kněsovy. Důrazně usilajeme
o volnou kompetenci na beneficis a důtklivě prosíte
slavný výbor, aby usiloval o rozřešení otázky této
rovnoběžně e akcí kongruovou. Vždyť volná kompe
tence jest po stránce psychologické trvalou potřebou
ke vzpručení činnosti kněžské v každém oboru vážné
práce. Po soudu našem v sájma důstojnosti stava
vašeho nelse déle snášeti poměrů, které jeou tak vý
jimečné povahy právní, že kněs při obsazování bene
ficif jest hříčkou náhody a nedosaboje místa dle svých
sil a přičinění. Zavedením volné kompetence utvoří se
taková síla podněcajících okolností, že nastoupí rašný
čin, kde posavad tížil povášlivý klid a navěšeny byly
mlby netečnosti. Naprosto nesouhlasíme = míněním,
na katol sjezdu Brněnském vysloveným, že by po
slušnost kněze vetahovala sa též na záležitosti poli
tické, Eacykliky papežské a pastýřské listy biskupské
nabádejíce kněze k činnosti veřejné, implicite předpo
kládají jako podmínky této působnosti autorita a
vážnost a jest přece mimo upor, že vlastnosti tyto bez
volnosti a svobody úsudku knězova v otázkách čistě
politických obstáti nemohou. S bolestí konstatajeme,
že bratří naši národnosti německé podlehli anggesci
obmyslných referátů, které Bohemia a Nene Freie
Presse o sjezdu katol. duchovenstva Českého ureřej
nily. Milojeme jasnou situaci a proto vyzdrihujeme
křesťanské hledisko v tom smyslu, če kněz může a
má býti vlastencem bez rašení spravedlnosti k ná
rodoosti druhé. O tuto zásada ae opírajíce A nezna
jíce národností méně cenných a k slažebnosti odsou
zených, očekáváme od rozšafnosti a rozvahy bratří
německých,že s námi působiti budou k toma cíli, by
spory národnostní, vznešenými zásadami našeho ná
boženství mírněny jsouce, nerozrušuvaly též Fady
kněžské k radosti nepřátel, jimž na nesvornosti du
chovenstva tolik záleží, Na základech Jednoty již vy
budovaných postarejme se o organisaci zevně všechny
kněze zabírající a uvnitř jednotnou a vykázněnou tak,
aby každý člen její, ataraje se o Čistý zvuk jména
katol. kněze, pracoval zároveň o kulturní, mravní a
hmotný rozvoj našeho lidu.“ — Zároveň byl sestaven
určitý program pracovní; důležitá přednáška o naší
taktice a navazování styků s vrstvami lidovými bude
ve schůzi nejblíže příští.

Z Kolína mad Lubem. Veřejnostnaši
počíná pronikati nový kvas. Katolické uvědomění po
divahodně roste a kdyby zasáhla do tohoto života tak
utěšeně se probouzejícího odvážlivá a obratná ruka,
rázem bylo by po vládě evangelicko-realistické, která
šikovně ee u náe uplatnila podnastrčeným praporem
mladočešství. Než i takto doufáme, že koterie Křič
kovsko-Duškovská bude odstavena od plných žlábků,
k nimž ji neprozíravost občanstva připustila, Vždy
více doléhající tíseň živnostenská a vždy více atoupa
jící přirážky na věci bezcenné nutí i energickým
skotkům. Dnes dostane práci obecní jen evangelík,
dítě protekce, a celá řada řemeslníků zůstává odstr
čena. Už i orgán mladočeský, který k dobytí populár
nosti byl si nynější purkmistr založil, dívá se na to
s rozhořčením. A kdyby byla jenom desátá část prav
diva toho, co ve svých sloupcích udává orgán opačné
strany státoprávní, pak bylo by na čase, aby občan
stvo řeklo: Až sem a ne dál! „Česká stráž“ evange
lická, či jak tu 8e jí říká „Pruská stráž“, nemá pro
to vše ovšem dosti chvály. Ovšem čí chléb jíš, toho
píseň zpívej. Občanstvo naše však dovede na to od
povědit, sž přijde čas — volebním Ifetkem dle zásluhy.

Z Kutné Hery. Pobnutásituace politická
natí naše poslance, aby vešli v užší styk s voliči a
proto dáno bylo heslo k pořádání schůzí zvláště na
venkově, kde šíří se značně propaganda agrární. U
nás nejen že pozorovati jest mocné toto hnutí, ale
v některých osadách, kde vedou prim občané evangalíci,
šíří se i hnutí realistické či jak ui krásně říká lidové.
Tyto zjevy pobnuly i poslance za Kutnohorsko Dra Pa
cáka, aby svolal dolázní Roztěřských schůzi voličů,
kde by vyložil nynější politickou situaci, Pan posla

nec,o jehož poctivé snaze není pochybnosti, snašilse pozdvihnouti akleslá srdce, než naděje značné do
dati nedovedl. Celkem nesla se řeč jeho tímtéž tonem
jako na schůzi výkonného výboru strany mladočeské
v Praze. Mraků plno, sluníčka břejivého tak málo.
—Dražní projekt Kutná Hora - Zruč blíší se k svému
vyřízení. Konceasejest jiš dána a tak na jaře se počne
se stavbou. Uskuteční-li se návrhy prodloužení této
dráhy dále v jižní části Čech, pak stoupla by její
důležitost velice a Kutná Hora mohla by získati sna
menitých výhod. Přáli bychom to z plna erdce.

Ze Žlebů. Konečně odstraněno bude kus
ostudného baraburdí, které strašilo všecky sem při
cházející turisty — dřevěné naše nádraší. Bylo to enad
unikam mezi nádračními budovami. Zevnitř po stěnách
pobito šindelem, aby zimní větry neodnesly p. před
nostu a ostatní personál. Na místě nešvarné této bu
dovy staví se nová, příhodná a útulná budova, která
bude příštím rokem odevzdána svému účeli. — Na

místo dlouholetého B řídícího Kratochvíla, kteréhoněkteří nedočkaví teké kollegové smejčením novinář
skými stokami dohnali do pense, jmenován byl čáďav

ský P učitel Al. Rakušan. P. řídícího nového předchásí pověst velmi dobrá a proto lze doufati, že na
lesne srdečného přijetí ve všech krazích a porozumění
na všech kompetentních místech.

Pechvalné uzmámí od njd. b. konsistoře
dostal v těchto dnech pan Fr. Korejtko, ředitel kůru
v Polné, va zásluhy, ješ si získal o zdárné provedení
oyrillských exorcicií, konaných v Polné 14. září t. r.,
a za povsnesení církevní hudby v tamním děkanském
chráma Páně.

Hospodářská škola zimní v Hoře
vleleh o dvou ročnících má účelně zařízený inter

nát pro ové žáky, aby ti, kteří od školy snačně enleni jsou, byt soukromý vyhledávati nemuseli.

v internáta bydlící platí za celé zaopatření pouze 24
korun měsíčně a potřebují sebou přinésti vedle šatstva
a prádla jedině: peřiny, dvě prostěradla a přikrývku
na postel. O veškeré ostatní potřeby jest postaráno.
Vyačování trvá od 3. listopadu 1903 do 31. března
1904. Do 1. ročníko přijati bndou dáci od 14. roku,
kteří obecnou školu vychodili. Škola má vlastní ovoc
nou i lesní školku a rozsáblé zkušebné pole. Zápis
koná so každodenně. Přihlásiti se možno buď písemně,
neb osobně až do 3. listopada 1903. Veškeré dotazy
co pejochotněji zodpoví a objasnění podá ředitelství
hospodářské školy zimní v Hořovicích u Plzně.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitnéulicí4oprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

(©JeštěoLonrdech.Diepisatele„Nár.Li
stů“ dne 27. září připomínám prý avojí osmičkou
vzdálené oční otvory kroje náboženských bratrstev
tímských. Nechť připomínám co připomínám, hlavní
věc jest, že dobře vidím a že jsem komentáře „Nár.

Listů“ k dopisům Lonrdským správně charakterioval
jako kynismus a náboženskou frivolnost. Rovněž na
věcí nic nemění podotčení p. pisatelovo, že na „Obno
va“ nepoužil širočiny řeznické, jako spíše tesařské,
O tom docela již rozhodovat nemobu, ponechávaje mu
úplnou svobodu, aby dle svých náklonností vyvolil
vobě cech ten anebo onen. Také název Homéra skromně
odmítám, protože jsem jen kněz, jeuž jak těžce nesu

každý kotrmelec a oD nost v kněžských řadách,tak v zájmu národa a člověčetví se smutkem pozoruje,
kterak za předním listem novinovým v náboženském
ohledu vtiščeny jeou stopy náboženské lhostejnosti a
mravního sesnrovění, čemuž na doklad bylo by možno
užiti celó statistiky. Pravil jsem minule, že jistá místa
v dopisech lourdských ovšem neschvaluji, a proto prý
raduje se pisatel v „Nár. Listech“ nade mnou jako
nad hříšníkem pokání činícím. Na obhájení logického

myšlení a jasnýchpojmů odvažaji se tvrditi, že dátipoctivě průchod svému přesvědčení, není ani hříchem
ani pokáním. Z té příčiny nemobu býti viněn z po
lovičního pokánía z poloviční upřímnosti, kterýmižto
slovy p. pisatel v „Nár. Listech“ motivuje opětné avé
tvrzení, že hájil jeu čistotu víry a že neměl postran
ních účelů, kteréž jsem mu v minulém čísle Obnovy
označil. Nechť se však echovává do lesa svých klíček
a obratů sebe hlouběji, nalezneme ho přece. K tomn
potřebí jest jen vzpomenouti mluvy v „Nár. Listech“
dne 13. září, kdež po slovech biskupa tarbesského,
že neposkvrněná Panna jednou pontníky pozná a nebe
otevře, následuje tento komentář: „Podle toho by se
byla pouťdo Loard znamenitě vyplatila a každý z účast
níků této pouti udělá dobře, schová-li si zbylou obálku
od okražního lístku poutního, aby všechna mýlka byla
vyloučena“. Usilování o čistota víry a frivolní tento
pošklebek jsou přece dva krajní body velmi dlouhé
linie, což pozná každý normálně myslící člověk a guod
erat demonstrandum.

Drobné zvěsti = Vatikánu. Zaživota
Lva XIII. panovala ve Vatikáně přísná obřadnost,
celý ráz žití Vatikánského drora byl vážný a slav
nostní. Nový papež Pius X. jen jednou dal ae dosud
nésti ve stolici, zvané „sedia gestatoria“, a to když
byl korunován, jindy již vědycky, i při slavných pří
ležitostech bral se a bere se pěšky. A nerad vidí ko
lem sebe vatikánskou ozbrojenou etráž. Vida, že tajní
komoří a šlechtičtí gzardisté se chystají ho provázeti

ři procházce jeho sály, chodbami a zahradami vati
kánskými, už z dálky jim kyne, aby stanuli, a ta
vtipným, tu dobrotivým slovem děkuje jim za jejich
složby. — Jiný obřad, který dosud přísně se zacho
vával, zrušil pspež Pius X. naprosto: že má sám jíati.
Při stole Pia X. sedává právě jeho sekretář msgr. Bre
san a několik kněží benátské diecése. — Papež hotov

jest přijati každého: i muže, který nemá předepraného
frako, i ženu, která nemá černého obleku se závojem a
černých rukaviček. A tak často se stane, že u papeže
dostaví se k audienci osoby, které neprošly obvyklon
řadou papežských ceremonářů. — Papežský četník
zprostředkoval svému známému andienci a papeže.—
„Kdo vám dovolil představiti se papeži?*, dotírají na
odvážlivce komorníci a ceremonáři, Vinník jmenuje
svého pomocníka. „Pět dní domácího vězení“, diktuje
četníkoví první ceremonář — papež však, dověděv se
o rozsudku, uděluje četníkovi pardon. — Papež dal
také rozkaz, aby ceremonář nebyl příliš přísný ve
výběra osob. „Svatý otče, dovoluji si v nejhlubší po
koře poznamenati, že i nehodný člověk dojde pak va
šebo požehaání“,namítl vrchní ceremonář vatikánský.
Pias X.odpověděl: „Poskvrní se slunce, ano ovítí i na
špínu? Právě nehodní mají potřebí apoštolské péče“.
— Papež Pius X. hovoří s každým velmi vlídně, když
však řeč přijde přímo na náboženství, nebo politika,
tu odmlčí se a neodpovídá. — Celý den jest papež
velmi zaměstnán. Každého jitra dává mu monsgr. Merry
del Val obsáhlou korespondenci a Pius X. čte, ptá

se, diskutuje a rozhoduje. Prosekretář jebo, který j!také důvěrníkem Lva XIII., zaevěcoje pak papeže do
praktického vedení církve, do znalosti osob a poměrů,
ješ dosud papeži byly neznámy. — Dle buly papeže
Benedikta XIV. o římském patriciatu a jeho udílení
stávají se bratři a sestry papežovi hned po jeho na
stolení členy římského patriciatu t. j. slechtici. Ny
nější papež Pias X. uvědomil však heraldický úřad
důvěrným přípisem, te jeho příbuzní na titul šlechtický
nároku nečiní. — „Proč bych jako papeš neměl býti
stejně pokorným a milosrdným, jako když jsem byl
patriarchou benátským ?“ jest zaručený výrok Pia X.
„Nový duch“ ve Vatikáně jest vlídný, pokorný, lásky
plný, blahosklonný,

Biskup mimistramtem. Bylo to r. 1888,
když Lev „ olavil své padasátiloté jubileum kněš
ské. U jednoho oltáře ve svatopetrském chrámě sešli



ae dva kněží, z nichž jeden byl kanovníkem u av.
Petra a drahý biskupem kdes v Italii, jenž přišel do

(ma na papežekou slavnost. Kanovník v mešním or
nátě chtěl právě u oltaře sloužiti mši sv., ale neměl
doposud ministranta. Byl již netrpěliv, stálo se ohlí
Žeje po ministranta. Biskup zpozorovav rozpaky ka
novníka, nabídl so mu za minietranta. — — To přece
nesmím přijmouti — bráuil se kanovník — aby biskup
dělal miuistranta. - Baďte pane spokojen — odvětil
biskup — a začněte s Introitem — načež vedlo ka

novníka u oltáře poklekl, jemuž nezbývalo nic jiného,
nežli svatý obřad začíti. Po mši av. kanovník bluboce
děkoval biskapovi za ministrování. A tímto ministran
tem byl někdejší biskup z Mantovy — nyní Pius X.

Zahradní město. Výrobcečokoládya ka
kas Georga Cadbnry založil a Birminghamu v Anglii
město Bourneville pro své dělnictvo. Jest to t. zv.
zahradní město, Má rozměr 1660 hektarů a z nich
jest 1846 zastavěno. Ostatek vyplňují stromořadí, tráv
níky, park, rybníky, dále pak hříště, zotavárny a j.
Každý domek má tři avětnice. Ze světnice neplatí se
týdně více než 60 haléřů. Světnice tyto pronajímají
ee hlavně lidem starým a chudým. Pro dělnictvo vlastní
jsou zřízeny kotáže (délnické domky). Jedna kotáž,
v níž se nalézá pět světnic, kuchyň a koupelna, stojí
týdně pouze 7::0 kor. Ke každé kotáži patří pozemek
ve výměře 600 čtverečních stop. Čínže nesou nyní
124.800 korun. Toť se ví, že jest také 0 to postaráno,
aby dělnictvo z Birminghamu jezdilo po dráze do Boar
nevillu co uejlaciněji. Zakladatel měl na myali, aby
své dělnictvo odloudil z hostinců a zvykl je klidnému
a spořádanému životu. Plán tento se úplně vydařil.
V městě panuje vzorný pořádek a spokojenost. Hosti
nec jest možno zříditi jenom tehdy, když tonohočlenná
správa dá jednohlasné svolení, Celé město patří děl
nictvu. Cistého výnosu používá se k pořádání nšlecb
tilých a oavěžujících zábav. Dar, který továrník tímto
způsobem učinil dělnictva, Číní asi 4,320.000. korun,

Uchovávání čerstvého ovoce. Chceme-li
zvláště jablka a zímní hrušky přes zimu čeratvé ucho
vati, třeba je opatrně sčesati a ne setřásti, ježto po
mačkané a otlučené ovoce dlouho se neudrží. Míst
nosti, v nichž se má ovoce po delší dobu uchovati,
mají býti chladné, v nicbž však nemrzne. Nejlépe se
k tomu bodí sklep, v němž u zdí jsou přibita prkna,
opatřena silnou vrstvou čistého papíru, na níž ovoce
stopkou vzhůru podle sebe ve naklade. Časod Času
třeba ovoce prohlížeti, nabnilé a splesnivělé odstraniti
a. vrstvu papíru jinou nahraditi. Místo papíru lze
užiti i alá sy. Takové ukládání ovoce jest ale nedo
"tatečné, neboť ovoce postupem času zvlášť na půdě
zvadne a ztratí svou příjemnoa vůni a choť. Nejlépe
se zimní jablka uchovají takto: Připravíme si bednu
nebo čistý sud. Na dno nasypeme vrstva jemného
říčního písku, který však masí -se k tomu cíli vypla
viti 4 na slunci dobře vysašiti. Na písek položíme ja
blka podle sebe, jež se však nesmí sebedotý kati.
Povstalé mezery vyplníme pískem. Na každou vrstva ovo
ce dá se opět silná vrstva písku a pokračuje se, až jest
nadobro plná, načež se zabední a na suchém, chlad
ném místé uschová. Ovoce není tu třeba prohlížeti,
neboť i kdyby některý plod hnil, nahromadéný písek
další nákaza zamezí. Takto uložená jablka jsou ještě
v květnu čerstvá. Dlísto písku možno s prospěchem
užiti i obilí: pšenice, žita atd. — Pěkné hrušky ucho
váme si také tím způsobem, že otřeme je měkkým ša
tem a zavineme jednotlivě da papíru a uložíme v dře
věné bedničce podle sebe, Bedna dů se do tmavé,
vzdušné ale suché komory a při nastalých mrazech
pokryje se přikrývkami.

Nťáva citronová ničírychlebacillynakaž
livých nomocí, zejména bacilly tyfu, které v krátké
době hynou již vlivem pouhého jednoprocentního jejího
roztoku. Desetiprocentní roztok citronové šťávy ničí
zárouky tyfa v několika minutách. Proto možno šťáva
citronovoudoporučiti jako výtečný lék proti tyfa.

K „Matici Ceské“, sboru musejnímupro
vědecké vzdělání řeči a literatury české, nově přistou
pili za zakladatele pánové: V. Nový, kandidát filoso
fie v Praze II, P. Josef Čáp, farář v Srběi, Jos. Fan
tiš, úřadník c. k. stát. dráhy na Kr. Vinohradech,
MUDr. Vince. Tomek, panský lékař v Chocni, V. Rósch,
syn lékárníkův v Jindf. Hradci, K. Volenec, kaplan
v Cirkvici, Petr Šimek, filosof v Praze II. Sbor M
C. zakoupi) zvláště letos pro své členy některé velice
cenné a zajímavé spisy. Přihlášky nových zakladatelů
přijímají se kdykoli v roce a dotazy zodpoví expedice
„M. Č.“ v museu král. čes.

Banka „Slavia.“ Rozmachživotníhoodborn
tohoto českého ústavu, který byl na počátku letošního
roku konstatován v našíchlistech, neochabuje, naopak
čím dále jest patrnější rozvoj. Za prvních osm letoš
ních měsíců bylo „Slavii“ podáno v odboru životním
5021 návrhů pojišťovacích na kapitál 13,693.600 K,
z čehož bylo vyhotovono 4130 pojistek na kapitál
11,167,U60 K, Za touž o3 niměsíční dobu bylo vypla
ceno kapitálů pro případ úmrtí a dožití pojištěných
1,043.019 K 7 b, za všechnu pak dosavadní dobu
trvání svého „Slavia“ již vyplatila v odborech život
ních více než 30,000.000 K, ve všech odborech pak
přes 75,000,000 K. Čistého zisku pp. členové obdrželi
do konce roku 1992 celkem 1,081.386 K 37 b, letos
pak opět se vyplácí obvyklá dividenda za rok pře
dešlý. Pozorahodný vzrůst banky „Slavie“ patrný jest
též z fondů reservních, které koncem minulého roku
dosáhly 26,9060032 K 32 bh. — Z výsledků těch je
vidna veliká popularita a obliba „Slavie“ vůbec a u
nešeho obecenstva zvlášť. Ovšem ústav ten stojí už
mezi předními pojišťovnami u obecenstvo dává jen
ovědectví své národobospodářaké vyspělosti, obrací-li
se při volbě pojišťovny k osvědčenéma ústavu do
mácímu.

Ve prospěch rolmictva krupobitím
postišeného vydalo „Tiskařskéa vydavatelské
družstvo rolnické v Praze“ dva pozoruhodné populární
spisy odborné a sice 1. „Uplavnění toků a účinek jeho
na melioraci zájmového území“ z péra p. prof. J. V.
Hráského. 2. „O racionelním zažitkování mléka“ z péra
p. Dra O. Laxy. Spisy tyto, jakožto první a drahý
evazek odborné bibliotéky „Rozpravy semědělaké“ vy
dané, doporučil Český odbor rady zemědělské všem

pomocným komitétům záchranné akce, všem okresním
výborům, hospodářským korporacím, apolkům i jed
notlivcům v král. Českém k hromadnému odebíránía
rozšiřování ve prospěch nouzové akce. Způsobem tím
zjedná se nový zdroj příjmů pro milodary, nevyhnu
telně potřebné a zároveň upomínka na homanní účel
spisů, tak jako se avého času dělo pablikací „Sirotám
příbramekým“při veliké katastrofó na Březových Ho
rách. Cena jednobo apiska jest 40 bal. Pp. knihkupcům
slevy. Objednávky vyřizaje Tiskařské a vydavatelské
dražetvo rolnické v Praze 11. Krakovská ulice č. 26.

Mužné slovo. „Nár. Polit.“ přináší násle
dující obražení: Časopis „Český Učitel“, orgán to u
čitelstva tak řečeného pokrokovéko, př.nesl v jednom
z posledních svých čísel „pohrobní“ vzpomínka na
psna J. D. Panýrka, c. k. profesora při učitelském ú
stavu v Hradci Králové v. v., v měsící srpnu t. r.
zemřelého, ve které dotýká se zemřelého profesora
způsobem tak nešetrným, že neváháme tento výpad
jmenovaného časopisu prohlásiti za skutek ničemný
a pisatele jeho za bídného nevděčníke, který jasi za
dob stadií svých na ústavu našem necos'i dbale praco
val a odnebožtíka profesora Panýrka po zásluze „oce
něn“byl.Znalijsmečinnostavéhokolegydobřeaprobla
Šujeme se vším důrazem, že výroky pinálka v „Českém
Učiteli“ jeon výronem chabého vzteku a eprosté pomety,
která se hyenským svým způsobem ohlásila teprvo
tehdy, kdy puhanéný učitel nemohl se brániti. Vyelo
vojeme výtečníku v „Českém Učiteli“ jakožto ozdobě
organisace učitelské svá úplné opovržení. Učitelský
sbor c. k. ústavu ku vzdělaní učitelů v Hradci Král.,
dne 26 září 1904.

Zasláno.

Po návratu z pouti Lurdské dostalo se mi od
milých poatníhů tolik projevů díků, že jsem tím nad
míru dojat. Vzdávaje srdečné díky za tyto projevy.
připomínám slova jednobo našeho kazatele v Lurdech:
„Ne mné, nýbrž Pánu Bohu a Neposkvrněné Panně
budiž čest, chvála a díkučinéní!“

V Předklášteří, dna zk. zaří 1903,

Leopold Kolísek,
farář a duchovní vůdce pout:

(Zasláno.)

SL redakci »Nového Života« v Nov. Jičíně:

Teprve včera pozdě na večer byl jsem uvédoměn
o Vaší polemice.

Odpovídám:
O své osobě zatím pomlčím. — Co do kongre

gace, k níž náležím, táží se jenutolik. Víte, kolik a jak

úmorných prací vykonaly ty Ma tři české kolleje Redemptoristů na Července, na Sv Hoře a v Praze? Znám
naše kněze, kteří po patnáct, dvacet let, jak rok byl
dloubý, sotva den dva si v klášteře poodpočinuli a do
celého roku ani dva mésice ve zdech klášterních neztrá
vili. A ti že měli psáti knihy? Zajdete-li na hřbitov Li
tovelský, naleznete tam celou řadu missionářů v nejkrán
nějším věku smrtí zkosených, doslovně do smrti 86 upra
covavších. — Kdybych nevědomosti slova Vase nepřičital,
jinak bych je nazval.

Konečně, že málo mužně zneužili jste laskavých
i bratraky prostých slov Dra. Stojana k cílům svým
nechť on sám to s Vámi dojedná,.

Ve Vídni, dne 26. září 1903.

Dr. Frant. X. Novák,
C. SS. R.

(Zasláno).
Kdo z p. t. účastníků krajin. ejezdu v Týništi

n. Orl. dne 11. října t. r. míní se také súčastniti spo
lečného obědu á 80 b, račiž to laskavá do 8. října
t. r. jednotě v Týništi oznámiti.

"Tržní zprávy
V Hradci Králnva, dna 26,-září 1903 14nl.

přenice K 1060 —1140, žita K 820—890, jedmene
K 780—8 50, oves K 503—5 30, prosa K 9:60—1000,
vikve K 7-60—1000, hrachu K 1600—17-20, čočky
K 2000—23'00, jabel K 20 —, krap K 16 00"—36000,
bramborů K 3:00 -3'00, jetelového semene červeného
K 70:00—100'00, máku K 27 60—28 59, Inéného se
mene K 1450—1600, :00 kg. žit, otrab K 1060,
pšenič. otrab K 1000, 1 kg. másla K 2-06—282,
1 kg. sádla vepřového K 1'72—000, tvarohu K 028—
032, 1 vejce 6 h. Jedna kopa zelí K 500 —600,
1 kopa kapusty K 060—1-40, 1 hl cibule K 2-80—
3:20, 1 kopa drob. zeleniny K 0:60—4'00, 1 kopa
mrkve K 0:80—1'60, 1'hl jablek 3:00—5'00, 1 hl brušek
400—6'00, 1 bečka švestek 1-20—2-00, Na týdenní
a obilní trh v Hradci Kr. 26. září 1908 odbývaný při
vezeno bylo: 1) Obilí: hl pšenice 5151/,, žita 8721/,,
ječmene 449, ovsa 398, prosa 2, vikve 193/, hrachu 12'/,,
čočky 4, jahel 5, krup —, jetelového semínka 1,
Iněného semínka —, olejky —, máku 33:/,. 2) Zeleniny:
zelí 187 kop, kapusty 126 kop, cibule 106 hi, drob.
zeleniny 233 kop, mrkve 61 kop brambor 1941, hl.
8) Ovoce: jablek 10 hl, hraček 6 hl, švestek 586 beček
4) Drobného dobytka: vepřů 156kusů, podavinčat 607.

O00000000000000000
Řádný katolík,

u veliké tísni bez vlastní viny ge nacházející,
prosí za místo kostelníka, školníka

a pod., nejraději ve větším městě.

Laskavé dotazy zodpoví administrace Obnovy.

ODO000000000000000

Založeno roku 1910,

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEr NEOKUDLÁ,
©, k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., psk dle paříž
ských i tuzemskýchzorů spracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy 'atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby paříáské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučojí se ku svědomité a rychlé
obsloze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.

Adresováví vědy doslovné ae v prošnje.

NEKEEEEEKEE32
Pravý

Malinský křen
letošní sklizně

o kg. 15 kořenů.. K 6—
o kg. 20 kořenů.. K 5-—
5 kg. 25 kořenů.. K 450
5 kg. 30 kořenů.. k 4—
zasilá vyplaceně na každou
poštovní stanici

Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře. *363663E20E5EX33633365)

(36263063630626362K

Již rozesíláme

kalendář „ŠTÍT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudo
biznoune-jdp. biskupa Dra Josefa Dou
bravy, Sv. Otce Plu X. V. V. Tomua,
JUDra. Fr. Riegra, nměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Tbumy,
panoramaten města Hořic.

Z bohatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější:
Sestra Benigna. Píše* ,*
Proč stréček Mesvajba zlobile se na felčara

a na páne e rohaléma klobókama. Vypraruje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Humoreskaod K. Satorýna.
Za ovobodu. Napsal Vladimír Hornov.
Ze zvyků a pověr z okoli Chrasti a na Chru

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napsal

František Jiří Košťál.
Hospodářská besídka. Pokyny Josefa Dumka,ze

mědělského inspektora.
Co má každý Čech o husitetví věděti. Sděluje

Jiří Sahula.

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelského tisku každý katolík
aůležitost našeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače 1 tucet za 8 K, při hotovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nádavkem.
Zakázky přijímá a obratem vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje fjrma

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

s hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospvčtyse neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.



Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA--I.,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malébo náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie 8e

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se želesnými rámy, sk

těmi| vsuzením.

Veskere rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, hezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1836.

Oo000000 0000000000000

sw Pravý "W

Nlalinský křen
z nejlepších mal. křenovek

zasílá poštou proti dobírce 5 kg balíčky
franco 30 kořenů 3:26 K, 25 koř. 3'75 K,
20 kořenů 425 K, 16 kořenů 5 K od
10kg. výše drábou nefrankovaně za 44 b,
za 56 b, za 62 b, za 76 bh, za 1 kg.

Směs 3 kg. křenu, 5 kg. cibule, 1 kg.
česnekua 1 kg. petržele za 3 K.

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

5368686388

Kostelní
náčiní.

DMS" vlastní výroby

v hojném výběru má na skladě

JAN HLOUŽEK,
výrobce kostelního náčiní.

Praha, ul. Kar. Světlé č. p. 206-1.

D000000000000000000000000000
D0000000000000009000000000070

Staré předměty pečlivě opravuje a znovu
v ohni zlatí a stříbří.

Mnohá odporučení po ruce. | Ceny výrobní.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hod'ny
v krásných ořechových skříních.

Zluté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmoderačjším provedení

s úplnousárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ja požádání zašle.

Dáviry hodným cásilky na výběr téš 6 na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

kazatelny,"ji
SRB“Boží hroby, "ij

p" křížovécesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnuti.

DANA, PANNA E

aš 288 2. HANMONIÁ

ý splátkynvýměnunabízítovárnaAL.HUGOLHOTA,
VIRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab

gskému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

AaaS
c.a k.dvorni fotografTOA

na-PuzEň-BuDĚJO
MAR. LÁZNĚ.

Nvatební,
primiční

a vůbec
příležitost.

dary.
Nádherné Madonny

ve stkvostných rámech od 16 zl. až do 60 zl. i výše.

Volobobatý sklad obrazů svatých a svět
ských, uměleckých listů

dle světoznámých a předních mistrů reproduk.;

srcadel, rámců,
příklopů (báni)

skleněných
s kříži nel 80
chami av. Sochy
svatých v libo
volné velikostí

umělecké dřevo
řezby neb

x massy (i dle
obraza) se zho
tovují Kiže

závěsné a ua po
stavení, kříže

školnía kostelní.
Obrasy s hud
bou od 7 zi. Po

žehnání,
lampičky k ma
donnám, lam

kostelní atd.

Modlitební knihy české, něm., franc. latin. a
angl. u velikém výběru od jednoduchých až do nej
elegant. a nejdraž.vazeb.Devotlonalle: růžence,
křížky medailky, škapuliře, cíngula atd. Rozpočty

ihned a gratis.

JOSEFKA SPŮROVÁ,
první katolický obchod derotional'emi, modlitebními

knihami, obrasy, galanterié a paramenty
Janská ul. č. 12. BRNO. Proti hlav. poště.

K době vánoční a velikonoční.
» zedfeva ře

a JesleChrámové121:ot

O %Boži hrobyseo potelů
EM k A , , v reliefu řeza

KŘÍŽOVÉCBSTY„6,0 ie
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělečký závod Buchařský a řez.

bářský

o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VIL.Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě Sr. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.„oa

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci bledají: topič na Irvalou práci, strojní

zámečník a Jamač kamene, 32letá kuchařka do ka
tolické rodiny s prosbou, aby mobla býci v ne
děli přítomna mši sv. — Práci obdrží: 1 truhlář
v Hradci Králové a 1 v Dobrušce, obuvník na
trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově,
3 pomabači do pivovaru v Opočně, učeň na ko
čárnictví v Hradci Králové, na pekařství v Horním
Jelení, na malířství v Poličce a na truhlářství v Tře
bechovicích.— Přihlášky přijímáJosef Polák,
tajemník Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

Velodůstojnému duchovenstvu!

jn Slané Praha-.l,ulKar. Světlé, č.
J 19 n. roh Kon

vikt-ké ul., vyučený pasíř specielně
na kostelní načíní, dovolnje si dopo
rněiti svůj hojně zásobený aklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,
nádobky. atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předměty znovu opra
vuje v původní intenci a jen v ohni
slati a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy
neb cenníky franko. Zaveškeré vý

: robky a slacení ručím. Největší vý
roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům
úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované

výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené,E
€D-AD- MA N

Výhradně

zasilatelský závod|
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. obe
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě Iněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy Iněné i bavlněné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krisety, grádle
loéné i bavlněné, celotašené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrasy, kávové příbory, gar
nitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tyoky, šifony, ozfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zekázka vy
řídí se se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se franko na dobírku.

Za sboší ručím jak co do barvy tak i do stálosti.

SMB Vzorky zdarma a franko. “67]

ČENEK LOFYF,
Opočno na st. dr. č. 16.

ánovnínábytek
ze 8 pokojů, ořechový, mutt,

nejnovějšího vzoro, bodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmí levně na prodej.
Nábytek nacbází se v rohovém domě čís, 358. proti
vdstojnickému parko. Bližší sdělí domovník tamtéř.



Všem, kteří našeho drahého

Vojtěcha
zesnulého, vdp.

Kameše,

Fr. Chaloupkovi, č. k. r.,

V Leděi, 20. září. Rodina Kamešova.

Víno "5%
přírodní, "koušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 Jitr od 86 kr. u

Jos. Kadečky,

předkemv »Adalbertinu«v Hradci Králové.

Následkem spojení dvou
skladů nábytkových prodávám
sa ceny výrobní

na Malém náměstí
č. ((7 w Hradci Král.

úplné
zařízenído pokojů,

a t.d.

výrosal "ON

Nábytek
WB“ Výrobní.

srio | BradKotoru| Nytok " František Matějček.

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděc
nými výhodami a liberálností.

Všechen zisk náleži členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozorabodny jsou zvláště easby:

pro případ úmrtí,
pro případ úmrtí a dožití,

na věno dítkám,navýsledky množné,
se 4"/, stoupajícím zůrokováním.
na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 26,906-032-92
Dosavadní výplaty K78, 96203288

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Gonerání řiditolstvo Danky Slavie
v Praze, Havlíčkovonáměstí,

NÁBYTEK

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučojesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchémi přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vil atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloží se původní vsory

a rospočty.

Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORP*>Vzorkový sklad látek. =
Čalounické výrobky a ace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.KIN

©
Mladík I8letý

přijal by místo
lepšího sluhy neb pod,

Laskavé nabídky do administrace t. I.

KDZmIEnm. sřjajjno«o0éntu

(Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
5 (protokolovaná firma)

Av Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškadly, faráře 10 Yýprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovovéhe náčiní.
z Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
s se na požádání franko zašlou. ;

ojBO=pd"fukUMrěedaprapntujnpayP3|„jihSheenněbů

i

UTEITIKCEFETUATHISE4GTUTE"TUTÍ

podáoáeéátaánástujný“Prfefijné>b-1b.j0046.4dudněněpopr podntedoýý80 000000)

Pro duchovní správy.
Nejnovějším nařízením c. k. místodržitelství,

směřujícím k odstranění všech příčintuberkulosy
a šíření její, mají ve všech veřejných shromář
dištích a tudíž i v kostelích upevněny býti tabulky
8 nápisem

na sem plivati
se snhasuje.wm

Prodáváme nápisy tyto na kartonu prove
dené 1 kus za 6 b, 5 kusů za 26 h, 10 kusů
za 45 b. Bisk. knihtiskárna

v Hradci Králové.

Svaté obrázky
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa svláště výhodnýchpodmínek

Karel Šimek V Č Budějovicích.
gap- Vsorky jsou na pošádání k disposicí.

prádlo EE|

pp- Úplné -UN

výbavy pro nevěsty
vlastní výroby.

Www-Novinky kravat. “Sl

Tovární sklad bílého prádla.



Příloha
Jana Leopolda Haye,

biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr Vácslav Řezníček.

(Pokračování).

S. (67.) Turkovice. Panství Podhořany.

sáhlý obvod, (jenž jest jedním z nejobtížnějších

livostí od tolika již let opatřuje, do příkrých vrchů
vesele stoupá, vysokým sněhem s potěšením se
brouzdá, pak-li se jedná o utěchu a poučení, jež
svým chudičkém farníkům přinášeti musí.

Přirařené obce. Turkovice, vesnice s farním
chrámem, v němž na všechny svátky a po tři ne
děle za sebou řádné bohoslužby se konají. Bum
bálka, vesnice "/, hodiny od fary. Bukovina, Sobo
lusky, vesnice '/„ hodiny od fary. Podhořany, Ra
šov, vesnice %/, hodiny od fary. Litošice, vesnice
hodinu od fary. Hošťalovice,Březinka, Bílý Kmen,

vzdálená.
Kommendátní a filiální kostely. Ve tihálním

kostele v Hošťalovicích konají se každou čtvrtou
neděli řádné bohoslužby.

Skoly. Škola v Turkovicích jest dobrá a ob
ratným učitelem opatřená, avšak 7a krásnějších
ročních časů není docela nic navštěvována.

Obyvatelstvo. Turkovice 14 katolíků, 25 pro
testantů; Bumbálka 6+4katolíku, 32 protestantů;
Bukovina, Sobolusky 110 katolíků, 137 protestantu:
Podhořany, Rašov 244 katolíků, 145 protestantů;
Litošire 14 katolíků, 26 protestantů; Hošťalovice,
Březinka, Bílý Kámen, Hololín 214 katolíků, 24
protestantů; Licomělice 51 katolíků. Dohromady
117 katolíků, 409 protestantů.

Poznámky. Jest nemožno. aby tolik přes 60 let starý
muž svůj obtížný pastýřský úřad ještě dlouho sám zastá
vati moll. Třebas žei byl silný kněz, přec nebyl při poloze
zdejšího. ve dvanácte různých, dalece rozptylených. horských
vesnic. rozděleného farního obvodu ještě postačilelným
svému lidu dostičiniti a vůči němu veškeré avé povinnosti
vyplniti. Tudíž musí býti v tabelle navržené lokální ka
planky v Iloštalovicích a Podliořanech zřízeny. anebo když
přiměřeného počtu obyvatelstva není, musí se chudě na
danému faráři pracovitý pomocník z náboženského fondu
přidati.

9. (68.) Církvice. Panství Nové Dvory.
Kněží. Farář Ondřej Zeitler jest mladý, snaživý
muž, jemuž ani na vtipu a rozumu, ani na kaza
telské výmluvnosti, ani na dobré vůli neschází.
Chová lásku ke mládeži a v nedostatku školy
v místě shromažďuje sám ve svém vlastním domě
milé dítky, aby jejich vyučování nebylo zanedbáno.
Proti němu, ani proti jeho mravům nepřišly žádné

stížnosti. ,
Jeho kaplan Josef Svárek jest tichť, umrav

něný.
Přifařené obce. (Církvice, vesnice s farním

chrámem, v němž mimo svátky v roce jenom
každou čtvrtou neděli řádné bohoslužby se konají.
Sv. Jakub, vesnice jenom '/,„ hodiny od Církvice
vzdálená. Neškaredice, vesnice '/, hodiny od fary.
Třebešice, vesnice '/,„ hodiny od farního chrámu.
Nové Dvory, městečko */, hodiny od farního chrámu.
Sv. Mikuláš, vesnice '/„ hodiny do farního chrámu.
Kluky a Pucheř, vesnice 1'/, hodiny od farního
chrámu vzdálené.

Lokální kaplánky. V Nových Dvorech jsou
O0. dominikáni a zámecký kaplan, kteří své bo
hoslužby stále ve klášterním kostele a v zámecké
kapli konají.

Kommendátní a filiální kostely. Ve svato
jakubském filiálním kostele konají se řádné boho
služby jenom třikráte ročně. Neškaredice mají sou
kromou kapli, v níž se však jenom dvakráte ročně
řádné bohoslužby odbývají. Třebešice mají veřejnou
kapli, v níž se každou čtvrtou neděli řádné boho
služby konají. V Nových Drorech v zámecké kapli
odbývá církvický farář každou čtvrtou neděli řádné
bohoslužby. Ve filiálním kostele ve Sv. Mikuláši
koná církvický farář každou čtvrtou neděli řádné
bohoslužby. Ve Klukách nachází se kommendátní
kostel, v němž však jenom třikráte řádné boho
služby se konají.

Skoly. V Církvici docela zašlou školu vyna
snažuje se jak horlivý, tak činný farář k její staré
působnosti opětně přivésti a v tomto úmyslu v ne
dostatku jiné budovy zařídil na faře velice dobrou
školu pod vlastním vedením. Skola v Neškaredicích
nenachází se doposud v nejlepším zařízení, ač se
právě farář všemožně vyýnasnažuje jí vypomoci, O
škole novodvorské mluví poznámka,

Obyvatelstvo.Církvice 209 katolíků; Sv. Jakub
169 katolíků, 20 protestantů, Neškaredice 196 ka

i tolíků; Třebešice 224 katolíků, S protestantů; Nové

| Dvory 406 katolíků, 3 protestanté; Sv. Mikuláš
i TIT katolíků, 18 protestantů; Ovčáry 79 katolíků;
VKluky a Pucheř 2R) katolíků, 27 protestantů. Do

| hromady 1674 katolíků, 76 protestantů.
l Poznámky. Zdejšíma farnímu obvodu a více sou

sedním vesnicím mohlo by býti bez velkých nákladů vydatně
pomoženo, kdyby ve braběcím chotkovském městečku No
vých Dvorech nová fara a městská škola se dvěma du
chovními a pak dvěma světskými učiteli byly zařízeny,
Biskup navrhuje zde tyto užitečné ústavy. poněvadž již
skuterně vydatné pomocné prostředky k tomu má po ruce
a celé dilo jenom s málo uzpůsobeními a nevelkým při
davkem z náboženského fondu k jeho úplnosti přivésti,
zdejší krajině velice prospěti a při předepsaném řízení

: zřizování far úmyslů zeměpánových úplně dosíci může.
Hraběcí chotkovský dům ned při nastoupení držení

panství zřídil zde lokální administraci nebo lépe řečyno
zámeckého kaplana, jehož povinností jest denně mši sv.
ve veřejné zámecké kapli čísti a zároveň parochialia ve

, Připadě potřeby v Nových Dvorech opatřovati. Mimo to
nachází ne zde pro tři kněze a jednoho bratra laika zu
ložená dominikánská. residence; ještě jiná malá vedlejší
nadání na kázání, křesťanská cvičení, hudbu a školní
ústavy V tomto dominikánském domě jsou, vedle prostor

„ ného kostela, veškeré pro kněze a školy přiměřené byty
v nejlepším stavu v zásobě. :

„Biskup má za to. že by novodvorský panský zá
mecký kaplun měl býti jmenován farářem, že by domini

: kánský kostel měl býti povýšen na farní chrám a že by
bydlících tam tří kněží dle příkladu ve Vídní saméa
v celém Rakousku již zavedeného církevního řádu tnělo
býti použito za pomocníky v duchovní aprávě a ve školství,

Tím bylo by zde dvou konečných cílu: školních
ústarů a duchovní správy nejdokonalejším způsobem do
saženo. © potřebnosti a užitku prvního mluví obsáhlý,
přiložený zde protokol pana probošta Schulsteina. Pro

, výhody drubého vedou slovo: 1. v této krajině ještě skoro
všeobecně rozšířená zatemnělost obecného lidu, kterýž
mimo to všelijakým bludným učením jest ohklepen. 2.
Novým Dvorům blízko položené vsi Račany, Ovčáry a Sv.
Mikuláš kdyby sem byly přiťařeny, získaly by mnoho po
hodlí a užitku pro své duše a pro své dítky. Také roz
hodnuté zrnšení sedlického cisterciackého kláštera zaslu
huje. aby bylo zde v úvahu pojato: to, co sousednímu
lidu bude tím na vyučování odňato, bylo by mu zřízením
těchto navržených ústavů bohatě nahraženo. Jenom jedná
se o to. aby na zřízení navržené městské školy příspěvek

| 300 zl. a na doplnění farářské porce (zámecký kaplan do
stává z panských důchodů ročně 280 zl.) rovněž příspěvek
ročních 160 zl. z toho nebo onoho fondu milostivě byl
povolen.

Pak-li že by byl pro celou novodvorskou krajinu
blahodárný tento ústav povolen, bylo by také nezbytno,
aby pozemková vrchnost spolupůsobení pří správě a
užívání veškorého jmění a příjmů této ve faru a školu
změněné dominikánské residence měla, jelikož obecná
zkušenost veliký užitek a téměř nezbytnost kontroly a
vlivu jejího při takových nadáních jenom nápadné proka
zuje. Ktomu musila by býti vrchnost zvláštním dekretem
vysokého zemského snbernia oprávněna. aby se všem od
mlavám předešlo,

Beseda.
Dvě kontury.

Načrtl K.

Byl studený zimní večer. Spěchal jsem z ve
selé zábavy svatební po tvrdé, umrzlé cestě, po
níž se nohy jen smekaly. Měsíc svítil jako rybí
oko, sníb třpytil se miriadami hvězdiček,

Ponocný dotruboval dvanáctou, když při
cházel jsem ku svému příbytku. Avšak — coto?
U dveří stojí nějaká osoba. Přibližuji se a po
znávám, že to podruh, přebývající asi dvě stě
krokův od školy,

»Čeho si přejete ?« táži se udiven.
»Odpustte, dobrý pane, jestli jsem vás po

lekal«, omlouvá se muž; snaše dítě, chudák, stůně
a snad nám odejde na věčnost, nebude li tu brzy
pomoci. (Chci jíti pro lékaře, ale nemám peněz.
Buďte tak dobrý a půjčte mi zlatku. Nebojte se,
vrátím vám ji do čtrnácti dnů. A — abyste se
nebál, nechám vám tuhle sekerus« — dokládal
vytahuje ji z kabátu. »Je dobráa teprv před
půl rokem jsem ji koupil.«

Řeč jeho byla nesmělá, ostýchavá, bylo vi
děti, že to poctivý chuďas, jejž hrozný nedostatek
a zoufalá láska k dítěti ku kroku tomu dohání.

"A kdo vám stůné?e táži se rychle.
+Mal“ Mařenka« — odpovídal hlasem tře

soucím.
Sáhl jsem maně po tobolce. Nebylo v ní

snad nikdy nazbyt, tenkráte však zdálo se mi, že
jsou tam zbytečné tisíce. Vzal jsem, co mi do
rukou přišlo.

»Vezměte, c© mám, abyste mohl dítěti pro
lék. Sekeru si nechte, budete jí zajisté potřebovati.«

Muž udiveně na mne pohlédl. +»Bůh vám
dobrotu vaši odplať,« pravil hlasem pohnutým,
»já nemohu nežli vrátiti dluh svůj v časeslíbeném
— Bůh vám odplať, Mařenka se za vás po
modlí — — —«

Dále nemohl. Utřel si hrubým kalmukovým
rukávem slzy, jež se září měsíčnou třpytily a
spěchal k domovu.

Bylo mi tak podivno — že nevím, kterak
bych popsal, co jsem tehdy cítil. Druhého dne
k večeru spěchal jsem do chudinské komůrky,
v níž přebýval ubobý podruh a jeho Mařenka.

Malé dítě leželo na prosté posteli. Bylo rozpáleno
horečkou a jevilo známky blížící se již smrti.

Podal jsem Mařence kytici z růží. Vzala ji
tak kvapně svýma drobnýmaručičkama, jako bych
jí svět podával a usmála se na mne. Ubohé Jíté,
dlouho se nesmálo! Čtvrtý den odnesly družičky
Mařenku v kvítí a věncích na hřbitov a sousedův

Jeník vypravoval mi, že Mařenka bude v nebíčku
andfílkem, protože všechny děti malé, umrouli,
stanou se andílky. Babička mu to povídala.

x x
*

V těch našich kostelích tolik andílků ! Malo
vaní, vytesaní i vyřezaní, jeden hezčí druhého.
Tak rád se na ně dívám a hledám — hledám

ubohou Mařenku — marněl Snad ji přece někde
najdu — vždyť je z ní teď andílek!

Baráčník Pavel.

Byl náruživým pijákem. | Přicházíval domů
pozdě v noci a k mírným domluvám své dobré
manželky neměl jiné odpovědi, nežli hrubých na
dávek a hřiotů.

Měl jedno jediné dítě — chlapečka dvanáct
měsíců starého. Byl čiperný jako ptáče a čilv jako
rtuť. Pavel měl ho velmi rád a kdykoli se z práce
vrátil, objímal a líbal jej

Jednou přišel o půlnoci — opilý více než
kdy jindy. Žena mu domlouvala připomínajíc, že
má raději šetřiti na malého Václava. Pavel zuřil
jako vždy a odkládsje kabát klopýtnul o kruh
kolébky. — »[ hrom do tebe« — zvolal a odsirčil
ji, až narazila na stav tkalcovský. Malý Václav,
nárazem byv probuzen, otevřel zděšeně oči a dal
se do usedavého pláče. Matka jediným skokem
octla se u dítěte, Povel zůstal jako přimruzen
státi a strnulým okem díval se na kolébku.

Ubohé dítě polekalo se nad míru a nešťastná
matka pozorovala brzy, že je zachvátil božec. Do
čtrnácti dnů je pochovali. —

*
*

Od té doby uplynulo několik let. Baráčník
Pavel již nepije, ba do hospody nejde ani © po
svícení. Lidé vídají ho často na starém našem
hřbitové klečeti u skrovného růvku, Obvčejně prý
pláče a je zamyšlen tak, že ani neví, co se kolem
děje. A z čeho ta změna? Svědomí mu vyčítá, že
byl příčinou smrti malého Vaclava. Dosud prý
ho přes tu chvíli vídá, jak zděšeně na něj hledí
z chudé kolébky — tak ustrašeně a uplakaně, ale
— jako by s hroznou výčitkou .

+ *
4

Lituji Pavla. Zkouší více, než surový vrah,
trpí a souží se vnitřním bolem, tisícerými výčit
kami, které ho pronásledují každým krokem, Svedla
jej náruživost — nešťastné pití.

Kdvbvste jej viděli, litovali byste ho. Chcete li
ho šetřiti, neukazujte mu malé dítě, ba ani o něm
nemluvte. Zasmuší se a na dítě se ani nepodívá,

Stárne — blíží se k hrobu. Bolu jeho nikdo
nezměří, nikdo necítí, bol ten sejde s ním i pod
drn —dotrpí, těžké pokání bude skončeno.

Zprávy hospodářské.
Zlomená noha u drůbeže. Dostičasto

Be stává, že drůbež, zvláště těžší kusy, přichází du
neštěstí tím, že si zlomí nohu nebo prst u uohy. Ta
kové nešťastníky odbude hospodyně zkrátka tak, že
je zabije Jeli rána ua holeni, je vyléčení možné a
dosti brzké. Zlomeniny ve stehně, jež jsou masem
obrostlé, jen těžko se vyléčí a lépe tudíž zvířata
s takovými těžkými zlomeninami ibned zabiti. Má li
drůbež, neb jakýkoliv pták nohu v holení zlomenou,
očistí se rána teplon vodou 4 Ovine dokouskem saly
cilové vaty. Na tu přilepí se klihem dokola dfevěné
loučky nebo kousky z bezového dřeva, duše zbave
ného. Taková dřívka se upraví, když koasek bozo
vého pratu as 10 cm dlouhého se rozpůlí a duše ma
lým nožíkem vyškrabe Tak obiržíme z žlábky, mezi
něž holeň drůbeže se sevře anití obváže. Pak stáhnou
se kolem dokola plátěným obvazsm v rozpuštěném
klibu namočeným. Při zlomeninách u menšího ptactva
používá se rozříznutého brku nebo proožků z lepenky.
Obvaz ponechá se tak dlouho na noze, až rána úplně
sroste, což se stává po 2—3 nedělích a pozná se to,
že drůbež nekalbá. Vadlí li drůbeži obvazten na noze,
rozřízne se a 8 noby sejme

Nové druhy zemáků vypěstujeme,když
v jeseni nasbíráme na poli známých plodů zelených.
Bobule necháme na výsluní úplné dozrát, a když
úplná změkly, rozmačkáme je ve vodé, drobné semínko
vypereme, úsušíme u do jara | uschováme. — Když
nastane teplá pohoda a mrazů již se neobáváme, tedy
asi v polovici květua, zasejeme semeno v zahradě na
slunné místo do kypré a úrodné, ale ne čeratvá bno
jené půdy a ošotřajeme rostliny kypříce a plejíce je.

Příliš hustě stojící záhy přetrháme a přesadíe, Napodzim sklidíme první bulvy, zvící lískového fořechu,



Ty řádně přesimojeme a příštího jara vysadíme na
záhonek do pole, náležitě připravený. Obděláváme
je tak, jako jiné zemáky. V drohém roce již roze
známe snadno, že máme zemáky různého tvaru a
barvy. Na podzim je podle tobo roztřídíme a pak již
dále pěstujeme každý druh zvlášť. Výsledků překva

pojh ocílíme, když nasadíme směs nejlepšíchrahů a s těch pak volíme semeno.
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PanJan Staněk, pasíř,
PRAHAJI., ulice Karoliny Světlé č.10.

Dodal jste pro kostel sv. Ignáce v Jičíně novou
gotickou lampu. Líbí se všeobecně. Věru, není třeba obra
ceti se do ciziny, dovedete výborně pošloužiti. Upřímné

KU a úplnou spokojenost Vámvyslovují a doporněímVaši křesťanskou dílnu každému.

V úctě

Jose! Bynáček, kazatelu sv. Ignáce.
V Jičíně, 1. dubna 1902,

Založeno r. F!860. M
Vyznamenán státní medallii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř vChrudimi

svůj hojné zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. bronzu a jb
ných kovů

vše silně v ohnizlacené
a stříbřené, zač ze ruči
Vlastní | výroba. umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star

ších věcí vykoná se rychle a
zašlou Be již avěcené Be stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochvel
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje ae tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií
áM, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditeleu, tácků na křest, svícnů, pa
cikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atl. co nejvíce.

ORp*Filialka w Hradci Králové. B

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 con!

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, avépomocného
lidového podviku

„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.

BELL30203ICALEEC OCCLCOBRAZY;
olejomalby, rytiny, krajiny, nádherné re
produkce nábošenské a historické, srcadia,

rámce, lišty, římsy, kříše, sochy a umělecké
výrobky všech druhů v moderní úpravé,

sobdně a levně.

Veškeré druhy papíru, psací a kreslicí

x potřeby, vědy nejnovější

W Jopisnice"i
a vše do oboru papírmíckého spadající

v nejbohatším výběru doporučuje

šJosef Kieslich*

RNNRRIKNNNINNN

M | o Hradci Králové, R
s Uměleckýzávodpro kostelnípráce a výrobu 8
* rámců salošenr. 1891. x
NARRANNNNNNIKNNNINUNINUA

Prvni výroba

věžní

| 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,

OOVOOLOOOO0000000-»——
Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučují svůj závod sochařsko-kamenický k pro
vedení prací hřbitovních, jakož i avůj

PRE“hojně zásobený sklad "ij

hotových nálrojků
z různých druhů mramorů, žul a sienitů v prove
dení vkusném, v cenách nejlevnějších. Současně
uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí mého zá
voda a v práci se nacházejících i botových vý
robků. Závod můj oachází se nyuí ve vlastním
nově postaveném doměv ulici Čelakovského (před
labským mostem.

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradci Králové.

prodávám 1 kg. |j
za 2 koramy. č
Veškeré jiné drahyJOO KATS

Jevněji než zasílají altonští, hamburkští a ji
teratští obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbec levné, 13
) jako nyní, řídí se dle tobo domácí obchodníci|

též; není tedy třeba vybledávati nepřátelskou |:
cizinu.

F, Ghrudimskýv Hradol Má
Hlarní obchod s dobrou kávou!

prláky kostelní
voskové i polovoskové “jij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef. Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svióky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.



Číslo 41.|
Předplatnémačtvrtroku2Asok

, na půl oku s —h V Hradei Králové, dne 9. října 1903.
dnserty se počítají levně. |

Obnovavychází v pátek v poledne. | Ročník IX.

Evropská rovnováha.
(14) Je s podivením, že diplomacie 20. věka

trpí to, co by v dávnověku nikdy možným ne
bylo. Byly doby, že všecka knížata povsta:a
proti Turkovi, aby jeho výpady na západ odra
zila. Jaké nadšení po bitvě u Lepanta, jaká
jednomyslnost poosvobození Vídně! A dnes?
— Nejsou to vítězné výpady, jakých si oproti
křesťanskému lidu tento vyžilý, ale zapřisáhlý
jeho nepřítel dovoluje, ale jsou to přec kruté
násilnosti, pod nimiž křesťanský lid trpí a
evropské mocnosti? — Nemají naň, než noty,
na něž on zdvořile odpovídá, jimž se ale v du
chu směje. Když by se i některá odhodlala
promluviti ostřeji, vstoupí ji do cesty jiná ze
žárlivosti a závisti, aby snad nehleděla rozší
řiti své panství na účet ostatních A tomu se
řiká: evropská rovnováhu, nebo jinak vysoká
evropská politiku.

Dnes se nedělá mapa Evropy pomocí ry
chlopaleb a regimentů, nýbrž po válce za ze
leným stolem a tu nebere vždy ten, kdc vybrál.
Válka s Tureckem stála Rasko ohromné oběti,
8 nimiž výsledek nestál v žádném poměra,
aspoň ne pro vítěze samotného, jenž, stoje jed
nou nohou v Cařihradě, musil se obrátiti. Vy
jedván mír, jímž dostalo se aspoň částečně
národům balkánským ochrany prcti turecké
sveřeposti, zároveň však stalo se usnesení na
jistých zásadách, kterými měla pojištěna býti
rovnováha evropská. Majíc staré zkušenosti a
jsouc těmito zásadami vázáno, nemůže se Rusko
k nově páchaným ukrutnostem ozváti tak, jak
by chtélo a mělo. Jeho politika sebezapření
jde dnes tak daleko, že to je přímo k nepo
chopení a národové balkánští se vejice zmýlili,
když na zakročení Ruska počítali.

„Úžiti všech prostředků, aby zjednánubyl
pořádek“, tak zněl povel Rakooska 4 Ruska,
ale to je také všecko, nač se tyto mocuosti na
proti Turecku vzmohly. Jak se ten pořádek za=
vádí, o tom zalétají do Evropy jen zvěsti, aje
žádné věrohodné u zaručené zprávy. Jediný
Duily Telegraf zdá se býti dobře zpraven, jinak
však netrpí Turci v Makedonii žádných zpra
vodajů a již tím dávají na jevo, že si evrop
ské kontroly nepřejí a že se jí bojí. Jsou-li
turecké vládě i františkánky, jako ošetřova
telky nemocných, nebezpečny, pak se tam jistě
dějí věci, jichž se mocnosti dověděti nesmí,
pak ale je lež, co židovské listy o vítězstvích
tureckých píší, aby Evropa klamaly a myšlénku
šířily, že je Turecko s to, zbonřené kraje apo
kojiti.

Jediné Bulharsko ujímá se vřele svých
soukmenovců, prosí, zapřísahá, hrozí, že ne
bade s to, na dále vášní rozpcutané u po od
vetě prabnoncí živly domácí na uzdě udržeti,
posílá notu za notou, avšak vše nadarmo; obě
mocnosti dávají mu stejnoa radu, aby se mír
nilo, že by nemohlo proň v případu války
s Tureckem ani prstem hoouti. Bulharská vláda
to nahlíží a podává důkazy sebezapření, mezi
tím co revoluce domácí hrozí s povrchu smésti
vládu i trůn.

„My se nechceme mícbati do záležitostí
v Makedonii“, tak píše v jedné notě, „my
jenve jwéna lidskosti prosíme, aby Turecko
bojovalo proti povstalcům a nikoli proti dětem
a ženám; na další vraždění se nemůžeme dí
vati, ať to má pro nás, jaké chce následky. My
bereme všecku zodpovědnost na sebe“. To zní
trochu jinak, než jak líčí věc N. F. Pr. A kdo
by se divil bolbarskéma lidu, k němož prchají
zástupy Makedonců a vypravují hrozné věci
0. spálených vesnicích, hromadných popravách,
krutých vraždách, hanebnostech na ženách pá
cbaných a o všech těch ukratnostech, jichž
užívají Tarci, aby slovanský lid na Balkáně
8 povrchu zemé smetli. To je ovšem nejkratší
prostředek, odstraniti otázka balkánskou a opo
kojiti nespokojený národ; tak dbá saltán na
lébavé rady mocností a ty nechtějí viděti, ne
chtějí slyšeti, aby vysoká politika ve svých
výpočtech se nezmátla a evropská rovnováha
nebyla porušena.

Je s podivem, jakou hru provozuje Turek
s dvěma evropskými mocnostmi'a jak mu tyto
sedají na vějíčku. Na oko odpovídá bladce a
sladce, na oko vydává přísné fermany, jimiž
se všecky kratosti zapovídají, na oko slibuje
opravy ve smyslu evropském, najímá belgické
důstojoíky, aby žandarmerii v Makednusku
upravili, na oko svolává smíšenou kornissi,
slibaje přesaditi redify, kteří v páchání ukrut
ností zlovéstoými se stali, do Asie, ale ve sku
tečposti nechavá je na svých místech, zbrojí
a obsszuje srbské u balbarské hranice, vymlou
vá ae pacifikací povetaleck-ch vilajetů, klidné
se na to dívá, když sveřepý Albanec po zuby
ozbrojený, činí vpády do Makedonska, suad
jej i zbraní opatřuje a štve, a pouze zaplatí-lí
to nějaký konsul životem, dává vraha odpraviti,
jinak však počíná si tak, jako by měl z Evropy
záruky, že se ma Dic státi nesmí a nemůže.
A tomu je asi tak; cdkud bral by jinak od
vahy zkomírající Turčín proti dvěma velmocem ?
Aoglie sice na oko podporuje povstalce a mluví
o humanitě, kterou sama v jižní Africe pocho
vala, ale ve skutečnosti rozdwychuje válku,
aby měla na východě volné ruce oproti Rusku,
jakož i aby z eventuelního rozpadnutí Turecka
těžila. Francie a Italie chová pohotové své
eskádry, aby při první ráně byly oa místě a
nepřišly pozdě, jen Německo chová se klitně,
jako by mu po Balkáně pranic nebylo, ač ono
je to právě, jež Turecko štve 4 jako polyp
v objetí svém drží. Majíc všude po hlavních
městech své lidi — našel jsem v orjentě vrchní
lékaře, četnické velitele, konsuly samé Němce
— je vlastně polovičním pánem řiše, jejíž fi
nančnímzprostředkovatelem, podoikatelem drah
a větších staveb. jakož i exportérem se stalo.

„Kdo proti nám, když Vilém s námi?!“
myslí si Porta a siměje.se Vídni i Petrohradu.
Co by se stalo. kdyby Vilémovi Turek dva
konsuly porabal?! Jest- k vůli jednomu sbub
noval evropskou výpravu do vod čínských,
k vůli dvěma byla by se objevila na Bosporu
nejimnéněněmecká eoskádra. Ovšem teprv bu
doucnost ukáže, by:-li to strach před Berlínem
a ostatními, či byla-li to opravdová snahu, ne
poruštti evropskou rovnováhu, jež Rusko vůči
posméšné politice turecké tak nebeským kli
dem naplňovala. A přec oa Balkáně nebude
dřív klidu, dokud Evropa nepřijde k poznání,
powocí tureckých orgánů že tam pokoj nezjed
ná a dokud sama akci tuto do rukou novezrne.
Výmluvy va vrchní panství jsou jen theoreti
cké; v praxi mocnosti na to vrchní panství
dávno již nevěří, jinak by nebyly v Bosporu
jako doma.

Ač v poslední době vše k válce připra
veno se zdálo, prosvítá poslední notou bal
harské vlády slunný paprsek míru na polo
ostrov Balkánský, není-li to poslední pokus
dorozomění, po jehož zmaření není jiná řeč
možná, než řeč kanonů. Vidouc se osamoceno,
počalo Bulharsko poznovu vyjednávati s Tu
reckem a učinilo tuším zbytečný dotaz, zda-li
reformy byly by vážně prováděny, kdyby hnutí
makedonské přestalo. Tarecko to jako oby
čejně připovědělo a přidělilo Hilmi pašovi
jmenovanou již emišenoa komissi, z níž však
Bulharsko vyloučilo; slíbilo, že kostely a školy
budou otevřeny, uprchlíci že se mohou vrátiti,
vesnice zbořené že se postaví, všecko zatýkání
prý přestane, naproti tomu Bnlbarsko se za
vazuje, že se všemožuě přičiní, aby hnotí bylo
potlačeno. Jen aby z paprsku míra nezahřěla
přec jen rána! Něco se tam státi musí, jinak
válka je nezbytná a ne-li nyní na zimu, na
jaře jistě a to přes vysokou politiku a přes
evropskou rovnováhu.

I katolická církev má na Balkáně svůj
zájem a to nejen k vůli svým příslušníkům a
četným františkánským řádům, ale i z jiného
ohledu, jenž je ovšem pro ten okamžik jen
ponbou kombinací. Jak známo, nastala vážná
roztržka mezi Tarecku věrným cekumenickým
patriarchátem a mezi exarcbátem bulharským,
jejž onen obviňaje, že komitače podporuje.
Zcela přirozeno; kněžstvo vyšlo z lidu a vždv
spravedlivé lida hnutí podporovalo. Dojde li

——

k válce a vyjdou li z ní Bulhaři bez pomoci
Ruska jako vítězi, pak sen zvěčaělého sv. otce
o sloučení církve východní — neb aspoň jedné
její větve — se západní mohl by dojíti svého
uskotečnění. Nezakročí-li Rasko, má s ním
i cařihradský patriarcha na Balkáně po sym
patiích. Porozumí-li Rakousko?

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 6. října.

(Ke jmenování dra. Jana Kaňky zemskýmškolním
inspektorem. — Několik posnámek ku proudům
v našem učitelstvu. — Dr. Václuv Řesníček vy
loučen Tomášem Jirouškem s katolické strany a
organisace a náš vřelý s lým souhlas. — ©Nucené
zemský pojišťování nu sněmu království Českého.)

Pro obecné české školství ve východních
Čechách oadešla v posledních dnech velice dů
ležitá událos*. Dosavadní zemský školní in
spektor p. Prokop Procházka, také ze svého
působení jako profesor realky v Litomyšli a
jako řiditel realných škol v Hradci Králové
ve východních Čechách šíře zuámý, jemuž
byl svěřen vrchní dozur na oDecné a měšťan
ské školy a ústavy pro vzdělání učitelů ve
východní čtvrtině království Českébo, odchází
ua vyžádaný trvalý odpočinek a na jeho místo
jmenován byl zemským školním inspektorem
dosavadní inspektor obecných a wméšťanských
škol ve král. hl. městě Praze p. dr. Jan Kaňka.

Pokud jsme informování zcelé řady stran,
které působnost nové jmenovaného pina zem
ského inspektora měly příležitost z bezpro
střední blízkosti osobně po iéta sledovati a
pozorovati, dostalo se. českému | obecnému
Školství vosobě dra. Kaňky znamenitého a vzác
vébo představeného a spoluřiditele. Všeobecné
se při něm velebí jeho rozšafuost, vlídnost,
spravedlivost a pak hluboké pochopení účelů
školy. Obzvláště pak při jeho jednání vyniká
jemnost a taktnost, su kterouž si Da. všecky
stravy, bez jakéhokoliv zadání si ve svém Do
stavení, dovede nahoru i dolů vósti. V oceňo
vání jednotlivých učitelských sil a jejich zdat
nosti pak jedná 3 naprostou nestrannosti, tak
že v Praze požíval té největší důvěry a úcty.

Proto lze nad touto volbou nového zem
ského inspektora vysloviti upřimné potěšení a
uspokojení, jež budou zajisté že všeobecně
sdílena zejiména ve krajích, ježs vysokou jeho
úřední působností vejdou v bezprostřední styk.
Jak jsme slyšeli, nový zemský školní inspektor
oddán jest školství celou svou osobou a proto
také z tohoto stanoviska vychází při posuzo
vání působnosti podřízeného sobě učitelstva,
jež v něm bezpečně nalezne nejlepšího přítele,
blahovolného posuzovatele a upřímného pod
porovatele, pokud půjde o rozkvět a prospěch
školy.

* *
*

Jest všeobecně známo .. patrno, že za po
sledních dvou aesítiletí jistá část našeho uči
telstva byla stržena příliš od školy do proudů
osobních a politických. což podle zjevů, jež
se ve přítomné době ukazují, Širší věřejnost
nebude chtíti dlouho trpěti. Široké vrstvy obe
censtva přejí, žádají a poskytují učitelstvu nej
Širší míru volnosti smýšlení, ale na druhé stra
ně mají za to právo od něho žádati, aby vzá
jemaě i ono kuždámu občanu přálo také volnost
náhledu a mminění.

A v ohleda tom zejména poslední léta
vykazují zjevy, že někteří páni učitelé zapo
minají, že škola patří mládeži, jejíž rodiče mají
právo určovati, jak sa mají v ní dítky vycho
vávati. Proto masejí býti tu a tam ně
kteří pánové důtklivě upozořněni, že jim není
dovoleno přenášeti své náhledy a sympatie ze
soukromého života do veřejné školy, v níž
musí býti co nejpečlivěji respektovány spole
čenská wínění a návoženské nábledy všechrodin,
jež tam své dítky posílají, *



Dá se totiž očekávati, když jest dnes

o učitelstvo tak postaráno, jako o žádnýdrabýstav, že širší veřejnost také začne kootrolovati
a to zcela právem, do jaké míry která učitel
ská osoba povinnosti své koná. Až dosnů ve
směru tomto veřejnost naše nevěnovala Škole
pozornost takovou, iské jest zapotřebí při kla
dení základů k budoacoosti a smýšlení celých
generací.

Dnes začíná se zejména ze krobů učitel
stva středních škol ozývati hlasitý stesk a ža
loba, že žáci, jež do středních škol s nejlepšími
vysvědčeními ze školy obecné vstupují, ve velké
své části nejsou tak připraveni, jak se neje
nom dá očekávati, ale jak obecná Škola měla
za povinnost ačiniti.

Možná, že se stane, že nás pro těchto ně
kolik oprávněných poznámek ten či onen uči
telský list přímo napadne. To mu předem pro
míjíme, ponechávajíce si pro sebe nejplnější
volnost daiší kritiky, která každému, !:do věci
rozamí, přísluší. Ondyno totiž pronesli jsme
na těchto místech některá nanejvýš blahovolná
mínění o škole měšťanskéa sice taková, z nichž
některá již se stala skutkem a jiná co nejdříve
octaoo se na denním pořádku, ale některé
učitelské listy obořily se na nás způsobem,
kterýž jest dnes řídkým a více neobvyklým i
mezi nosiči břemen.

Nemobouce ovšem proti takovému vymě
ňování názorů polemisovati, nechali jsme útoky
na nás podniknuté zaniknouti ve vlastní jejich
příkrosti. Nemůžeme z úcty před školou a
z vážnosti k učitelstva ani dosti výrazně vy
tknonti, že tón, jímž 8e psaní některých uči
telských časopisů nese, stav tento hluboce sni
žoje pod úroveň společenských vrstev, nad
nimiž učitelstvo přirozeně stojí proto, poně
vadž je má poučovati, zvelebovati a především
učiti slušnému mravu.

V některých učitelských společnostech
se dnes na slušný způsob jako na zbytečnost
zapomíná, což má v zápětí, že celá veřejnost
má na Špičce jazyku ve příčině této velice zá
važné výtky, jejichž pronesení mohlo by uvésti
muoho pánů v postavení nepříjemné a případně
i překvapojící. .

Katolická strana v zemích českých může
si za právě přítomných dnů gratalovati k vele
úspéchům, jež byly v organisaci její chrabře
a janácky dokázány. Společnost ta zbavena byla
zlého svého škůdce!

Od několika let byl totiž nějaký dr. Vá
olav Řezníček v Praze tak smělý a opovážlivý,
že bez koncese a bez živnostního lista neta
jeně sympatisoval s některými zásadamí a 080
bami ve straně katolické a že toto své smý
Šlenídokoncei drze dávalna jevo vněkterých
svých spisech a pojednáních. Následkem toho
některé krátkozraké redakce katolických ča
sopisů českých otevřely jeho příspěvkům své
sloupce. Dokonce i dp. Škrdle žádal a psával
mu o příepěvky! Když zmíněný již dr. Václav
Řezníček žádostem oněch redakcí o příspěvky
po 10 let vyhovoval, byl celou protikatolickoo
a protestantskou žurnalistikou jako „klerikál“
proskribován, taupen, orážen a při tom od svých

FEUILLETON.
Z osmora blahoslavenství.

Napsal Josef Váňa.
L

„Blahoslavení tiší,
nebo oni zemí vládnoati budou“

Mat. 5, 4.

Sedlák Vejvara seděl zadumánustolu. Pra
vicípodpíralustaranouhlavualevicimělzastrčenu
v kapse režných, usmolených kalhot. Seděl bez
hnutí, jako by byl příkován, jen oko v zapadlých
důlcích zimničně hrálo, jako by proniknouti chtělo
příšernou tmu říjnové noci.

A kolem do kola bylo mrtvé, hrobové ticho,
Jen vitr hučel v korunách sežloutlých stromů a
hvízdal ve vyhaslé peci, jako by tam nový život
roznítiti chtěl,

Vejvara hluboce vzdychnul a pravicí mávnul
do vzduchu, jako by nějakou vidinu zaplašiti chtěl.

»Otroci jsme, nic jiného než otroci. Z kůže
nás rok od roku svlékají, ale když nám pak z toho
mají dáti aspoň malý obkladek na velikou bolest.
krčí rameny.. .. — —.«

»File odplvnul z hluboka. — +Člověk by
opravdu nevěděl, že laky člověkem ...

V tom na nedaleké posteli něco zachrunělo.
Byla to Vejvarova žena.

»Spi, stará, spil —| Aspoň ty trampoty
zaspíš. — Jak ti závidím! — Udřeš se a pak spíš
jako dřevo, kdežto já ... ?! — Spánek prchá
s očí mých — — — Ach ty dluhy, ty dluhy!
— Myslil jsem, že si splatím letos nějaké to sto,
tak to obilí hezky stálo a ono zatím... — —.“

A sedlák Vejvara zatul pěsti a zaskřípal zuby,
jako by nékobo rozdrtiti chtěl,

»Stálo letos to obilíčko, jako nikdy, radost,

některých přátel ze kruhů katolického dacho
venstvá byl však přátelsky napomínán,-aby
toto zanechal), jinak že to s ním velice špatně
škončí.

Dr. Řezníček však toho nedbal a nyní ho
za to skutočně stihla zasloužená pokuta, pod

jejíž tíhou jsko zdrcený červíček v poslednímtažení se svíjí.
Četné, s nejvyšší mírou sebezapření a obě

tavosti věci katolické v Čechách za nejtrad
nější doby Drem Řezníčkem prokazované elužby
dostoupily konečné té míry, že slavná redakce

tolickým družstvem „Vlast“ vydávaných „Na
ich Lietů“ uznala pro katolickou stranu za

nezbytné, tomuto řádění Ora Řezníčka učiniti
rázně jednou pro vždy konec. Jeho několik po
litických a žarnalistických tahů, jež byl na
ochranu a k sesílení katolického smýšlení za
posledních let za nouhlasu celé české veřej
nosti provedl, dopálilo a rozmrzelo pana To
máše J. Jirouška tak, žo sedl a Dra Václava
Řezníčka za jeho katolické věci prokázané služ
by zvláštním článkem „Našich Listů“ ze dne
26. září 1903 slavnostně a 8 rozhorlením z ka
tolické strany docela krátce vyhodil a exko
monikoval hlavně z těch důvodů, jakoby se
katolické smýšlení nacházelo pouze a výhradně
v redakcích časopisů družstva „Vlasť“, jakoby
ony jediné měly právo odlleti licenci, kdo a
jak smí katolicky emýšleti a katolické věci
sloužiti. A Dr. Václav Řezníček o tuto licenci
se neucházel, nýbrž po kolik let již přes vý
strahy ze Žitné ulice klackem mu dané drze
vedl si ve svém smýšlení u jeho projevování
tak, jak 80 jetau líbilo a nikoliv, jak by ma
byl snad pan Tomáš J. Jiroušek předepsal.

Tomuto řádění Řezníčkovu byl nyní chrab
rým zakročením páněJirouškovým učiněn konec
a katolická strana v Čechách byla zbavena
člověka, který jí po celou řadu let tak platně
sloužil, že nabyl v ní dokonce již povážlivé
popularity a důvěry. Katolická strana tako
výchto přátel a stoupenců za dnešních dnů
vůbec nemůže potřebovati a vůbec nepotřebuje
— — 0 její pokrok i prospěchy jest tak doko
vale postaráno, že netřeba, aby jí někdo ochot
ně a obětavě pomáhal, kdo v tom nachází utě
Šení a povinnost.

Dra Řezníčkovi jeho vyhazov z katolické
strany, jejž pan Jiroušek se zvláštní dovedností
vykonal, vřele přejeme. Proč tolik let hasil,
co ho nepálilo, proč se obětoval pracím, z nichž
měl jen plno nesnází, proč se obíral něčím,
co mu nic nevynášelo a proč 8e vůbec opova
žoval plésti se mezi tak vznešené, vzdělané a
vzácné pány politiky a spisovatele, jako je pan
Tomáš J. Jiroušek. Patří mu to a vlně s tím
souhlasíme, neboť Dr. Řezníček nejenom pro
svou osobu nabyl přesvědčení a zkušenost, že
křest svatý nepostačuje k tomo, aby člověk
v Čechách náležel ku katolické náboženské
společnosti, jejíž členové zde nevyhnutelně po
třebují cejchu, udělovaného v č. 26. v Žitné
ulici. Ale také celá česká veřejnost a zejména
ioteligenti, kteří by chtěli 8 katolickou stranou
sympatisovati a katolické své smýšlení veřejně
projevovati, dostali výstražný příklad, jak mají
býti v ohledu tomto vysoce opatrní.

Vyloučením dra Řezníčka z katolické== ===
jedna radost a krátká minuta neblahé chvilea vše
pryč, nadobro pryč... — — —.«

»Ach, jak hrozná byls ta chvíle. — Soudný
den. — Přihnal se ten mrak jako saň a než jsme
se nadáli, byli jsme žebráky. — Brrrle — Agi
vzpomenoutinechci...

»Ten vítr, ten hukot, to temno, to duúění,
ten praskot a rachot . . ., och, co tu bylo úzko
sti v několika minutách. A my ubožáci stáli bez
mocni, bezradní. Viděli jsme, jak se nám v niveč
obrací práce krvavých mozolů, zřeli jsme, jsk pot
našich paží dosud chvéjících sena hrudách smývá
vztek vichřice a jek přívalu, byli jsme svědky, jak
příroda sténá, jak naříká a vzdychá, jako by ji
někdo vraždil a — pomoci jsme nemohli. Sypaly
se ty kroupy, jako by celé houfy vojsk nepřátel
ských vlnící se ty lány přepadly a my —stáli
němí, zaražení, zsinalí, zoufající ... — — —*

+Och Bože můj, Bože! — Jindy čítel jsem
již touhle dobou, co jsem vymlátil, zaplatil jsem
platy, koupil jsem dětem na šaty a letos.. . .?l«

»Pes je sedlák, pouhý pes! — Každý bo
uhodí, každý kopne. Honí ho den ze dne do ú
padu a pak když už nemůže, vyženou ho z cha
lup ...— — —a.

7 A Vejvara odplivnul znovu a tak silně, až
se mu rozházené vlasy do čela shrnuly.

Selka na posteli zasténala ze spaní znova,
jako by nad něčím truchlila.

»Ještě jedna taková chvíle, ještě jednou ta
kový devatenáctý červenec“ a já opravdu nevím

A Vejvara sáhnul si na krk, jako by ho
ohmatával, adaž by ho provaz neškrtil.

»Dostaneme prý státní podporu ...| —
Hm, k suíchu, věru k smíchul — Již tři měsíce
tomu a ještě ani krejceru jsme neviděli. A už
nejvyšší čas, aby zase bylo zaseto. — A tam ve
sněmovně?| — Hádají se o rekruty .“ .«

oHabahababa le — A Vejvara se rozchechtal

— — —,

organisace, jímž byl panem Jirouškem poctěn,
stal ses něho —žebrák! Všeho, co měl, byl tím
zbaven, veš katolické listy ihned usavřely

před ním sYé sloupce a veškeré katolickéby, zejména duchovenstvo, přerašily e ním
veškeré dosavadní styky, tak že dr. Řezníček
následkem toho bloudí dnes po Praze jako
chaodák a otrapa, který nemá, kam by hlavu
sklonil. Celá pak katolická strana radostně
jásá na hrdiostvím páně Jiroušzovým, který
tímto svým skutečně vzácně katolické straně
prospěšným skutkem zbavil ji jednoho z obě
tavých, ochotných a upřímných přátel, který
se mimo to dostal za své, katolické straně
prokázané služby na výstražný pranýř její
vděčnosti a aznalosti.

Jak se dovídáme, bude prý £ reservních
fondů družstva „Vlast“ udělena panu Jirou
škovi zn tuto mimořádnou práci zvláštní re
munerace. Proto máme za potřebné na tuto
velikoa zásluhu páně Jirouškovu Šíře a co

nejvřeleji ponkénaí za tím účelem, uby sežádný katolík v Čechách neopovažoval nfakým
způsobem smýšlení své "jřójevovati' dříve,
dokud k tomu nebade míti na katolické smý
šlení od pana Jirouška koncesi alicenci. Jinak
by se mohl státi smutný a výstražný Řezníčkův
osud také i údělem jeho.

Z čeho bude dr. Řezníček nyní živ, kdo
na jeho pozdrav nebo oslovení odpoví, co a
kam bude psáti, to jest věcí jeho, jenom když
jset panem Jirouškem z katolické společnosti
vyhozen, to je hlavní! Katolická strana může
zase pokojně dýchat, když se ho zbavila a
když ji přestane svými službami obtěžovat
v tom svém hříšném a drzóm domnění, jako
by na to nepostačoval především a jedině pan
Tomáš J. Jiroušek, jemuž zde provoláváme
třikráte hlučné slávu, sláva, sláva! Při tom
ovňem že litujeme, že jsme nucen k vůlí io
formacím svého čtenářstva věnovati takovýmto
pletkám nevyhnutelnou pozornost. Čtenář za
jisté rozaměl!

E) o*

Po celou řadu let pokládali jsme zu po
třebné na těchto místech dovolávati se zave
dení nuceného zemského pojišťování. O důvo
dech k tomu a prospěšnosti jeho netřeba se
zde více šířiti. Ty uznány jsou všemi vrstvami
občanstva našeho království. Dnes jen prostě
zuznatnenáváme, že otázka zavedení nuceného
zemského pojišťování dostala se- opětně na
denní pořádek sněmu království Českého,
v němž se pro ni ozvalo tolik sympatií a sou
hlasu, že mlčelivost strany velkostatkářské,
která se ve příčině tj doposud nijak neczvala
a nevyslovila, pokládáme za projev soublasu
s většinou. Jinak mlčení její ani vykládati
nelze.

Některé časopisy ovšem že z mlčení toho
berou si záminky k domoěnkám pro sociální
pochopení stávajících poměrů zo strany velko
statkářské velice nepříznivé, ale my chceme
toíti za to, dokud se pánové nevyslovili proti,
že jsou také pro zavedení pojišťování, jehož
se všechny lidové otrany, bez ohledu ua své
politické smýšlení, dovolávají.

————— a

až se toho sám zalekl. — »Jest to křesťanskémi
losrdenství, jest to lidskost!? — Lomozit se od
rána do večera a platit a zas jen platit a nanejvýč
mlčet. — Stále dávat pánům, ale mají li páni něco
dátinám,pak...

ePes je sedlák, nic než pes. Odkopne bo
každý a pskli se brání, dostane bití tím víc.. „«

»Hm, ti páni tam u zelených stolů, což oni
vědí, co to blad, co to ono hrozné slovo sLlad«,
což oni vědí, co to živiti sedm hladových krků u
kde nic, tu nic. — Oni -hrabou na prvního jen
tisíce a my... .— — —?l.

vLépe věru, aby člověk udělal vší té bídě
konec... -"

sJdi spat, mužil« zahučele najednou žena.
— +Co ti platno mudrovat a hubovat? — Tím
si nic nepomůžeš la

„E mlč a spil — Tobě se to mluvíl« —
A sedlák znovu opřel blavu o pravici a znovu
dumal. Ale teď už jen po tichu.

V tom zabučela ve chlévě kráva. — Přidu
šený řev její zdá) se, jako by z hrobu vycházel.

»Buč, buč! — Nemám co dát dětem, neřka-li
tobě,« vyrazil ze sebé nahlas Vejvara. A při téch
slovech slzy mu vstoupily do oči, slzy jako hrách.
A kapsly mu jedna za druhou po lících, stékaly
na javorový, křídově bílý stůl a rozstřikovaly se
na vše strany jako rozbité perly.

A Vejvara se rozplakal najednou jako dítě
a plakal dlouho — dlouho. Konečně unaven
bděním, lítostí a hořem sklonil hlavu ke stolu,
položil ji na skřížené mozolovité ruce a — usnul.

A zdálo se mu, že je po onom strašném
krupobití devatenáctého července na poli. Jako
mrtvola vláčel nohy po zničené úrodě a spínal
ruce nad tím dopuštěním Božím. Nemohl ení po
snati, co kde zasil. Vše zničeno, vše zpřeráženo,
vše do země zatlučeno, vše jako by to byl někdo
v minutě z polf vykrad). Nikde nic, jen bílé páry
vystupovaly z té spouště jako příšerné mrtvoly a



Obrana.
Dvorní dekret u r. 1793 a ovan

gellcký tlslk. Dvornídekret císaře Josefa II.
£ 26. března r. 1782, o kterém nevěděli do
nedávných dnů nic právě ti, kteří jej měli
znáti nejlépe, doznává nyní a evangelických

o jinéhovýkladu,nežjaký mu dal dr,ezniček. Jest to zcela vysvětlitelno, že se
evangeličtí faráři brání proti obvinění velice
nemilému. Leč při tom dlužno pány npozorniti,
aby si nechali v péře tvrzení o Řezníčkově
„historické kachně“ „nesmazatelné blamáži,
fiasku“ atd. . Také se uás pánove docela táží,
proč prý oeodvolá katolický tisk své „lži“;
při tom tvrdí, že prý by takové odvolání bylo
na „klerikála heroismem.“ Mějtež tedy pánové
odpověď. Dr. Řezníček Vám podrobně naznačil,
kde dekret oneu ualeznete, když už jste přes
všecku „historickou vyspělost“ o něm nevěděli;
u to nečiní člověk, který by se Vaší kritiky
obával.

A když už otevřeně hlásáte, že se kato
lický tisk historické pravdy bojí, citajeme zde
dekret celý, jak jste jej vami otiskli. Zuěl
takto: „Jelikož zde v zemi jest mnohem
více Husitů vež vlastních protestantů nebo
reformovaných, a jelikož obzvlaště Husité se
svými podřizenými sektami nejsou +d ka
tolíků tak vzdáleni jako protestanti
a reformovaní ve článcích víry, a jelikož když
jednou byli poznání, časem od rozumných a
skrotmných duchovních mohou ibned docela
lehce býti ke katolickému náboženství zpět
přivedeni: proto chce Jeho Veličenstvo skrze
znění došlého dvorního dekretu ze dne 26.
března běžícího roku, ale bez nejmenší ve
řejné změny dosavadních vyhlášení, poj
mouti Husity v toleranci, prote
startům v královských českých dě
dičných zemích poskytnutou, a tudíž
všechném, kteří se určitě jako Hosité anebo
jiným k této sektě přináležejícím jménem
označí, mlčky dovoliti, aby pod jménem La
theránů stavěli si budovy nebo modlitebny a
stanovili si zvláštní učitele, a záro
veň co nejmírněji nařizuje, aby s ohledem na
tyto Husity ve všech případech toho šetřeno
bylo.co jinak již vůbec ve vyšlých tolerančních
nařízeních předepsáno bylo“ — Zde tedy ten
celý dekret. Nyní ať každý náš čtenář Bám
uváží, zda dr. Řezníček jest „osvědčený lhář,“
atd. Citovaný dekret jest nejvýš zajímavým
dokumentem tehdejšího náboženského prou
dění; jest nepochybným důkazem, že k těm
vyznáním, jichž příslašníky jsou nynější evan
gelícinaši, evaugelíci doby Josefovy
hlásiti se nechtěli. Bylyjim tyto kon
fesse cizí. A pro koho měl platiti onen dekret,
ne li pro české konfessionisty? Pro koho?
Starodávní husité přece už dávno vymizeli.
Již před rokem 1609 zbývalo jen několik
kněží hasitských, a ještě ve straně „pod obojí“
nikdo o ně nestál. A když r. 1609 podepsal
Rudolf II. konfessionistům majestát, když jim
vydal dotud hositskou koneistoř a universitu,
ta nékolik kněží se podrobilo arcibiskupovi;
prý poznali,že „hasitství, jež za dvě stě——————
válely se jako kletba rozoranými a přívalem roz
rytými brazdami.

»Všemoboucí Bože, tohle že's Ty mohl nám
učiniti?! — A já vždy se tolik k Tobě modlil,
já Ti vždy tolik horlivě sloužil...! — Toť snad
sni není možno, toť snad ani není dílo rukou
Tvých I. ..=

A Vejvarovi všelijaké myšlénky až i rouhavé
draly se do hlavy a v duši mu klíčil hřích ne
důvěry a nevěry.

V tom zdálo se mu, že proti němu z vy
stupující na všech stranách mlhy ubírá se nějaká
postava. A byla tak jasná, tak zářící, tak velebná,
tak vznešená, že až zrak si zastíniti musil, aby
dobře se na mi podívati moh). A jak velebné
proti němu kráčela, vyplašila z brázdy skřivánka.
Ten vylítnul jako blesk, zakviknul uděšené a již
se vznášel vzbůru do oblak roztřásaje tisíce a ti
síce melodií v smutnou, zpustošenou krajinu.

=Vidíš, ty malomyslný, to ptáče?| — Hleď,
nepracuje, aniž sije, ani nevozí do stodol a Otec
můj nebeský přece krmí je a nedá mu zahynouti.
Čím více tedy tobě, ty malověrný. Což pak mu
nejsi dražší než ono?| Což pak jsi už zapomněl,
že: jsem na poušti nasytil pět tisíc mužů sedmi
chlebya dvémarybičkami?l«.

A Vejvarovi se zdálo, že podivuhodná ta
posteva při těchto slovech roste, že je velebnější
a velebnější a že ho při tom projímá tak zvláštní
teplo, tak blaživý pokoj.

sÁno, Pane, ale... .«
.eCo ale?I —Neumíštrpěti| —Ano,trpěti

neumíš a přec chceš býti blažen. — Podívej se
jen na mne, co všechno já musil vytrpěti, než
jsemvešel: do slávy a co jsem zavinil?l«

+Ó Pane, utrpení mé je hrozné, Sedm dětí
prosí o chléb a já nemám, čím bych hlad jejich
ukojil. Dobytek bučí mi vychrtlý v chlévě a já
nemám, co bych mu předložil. A pomoc odnikud
žádná, jako když k bluchým volá. Buď zacpali

let stálo, díl o Lutherských díl od Pikartů,
kteří se ne mnobo od Kalviů liší, jako by
had od hada, na saňvzrostlého bylo
požráno.“ (Winter: Životcírkevní, 244—5.)
Husitská víra byla v Čechách znevážena už
dávno před tím. Již r. 1523 stali se v samé
Praze na čas lutheršlí stranou vládnoucí; r.
1567 na žádost stavů českých Maxmilian IL
vypastil bnusitská kompaktota ze zemských
zákonů, čímž zasazena husitství smrtelná rána;
husitství pak již jen živořilo, až mu učiněn
neslavný konec r. 1609. Kdo byli tedy ti „Hu
sité,“ pro něž vydal císuř Josef sbovívavý
dekret r. 1782? Byli to zůstatky těch, kteří
se pod „českou konfessí“ r. 1576 spojili a
kteří této konfessi naprostou svoboda dobyli
r. 1609; ti činili tehdy velikou většinu v ná
roue, Jejich konfesse byla ovšem odpornější
katolické víře než kopfesse husitská, ale
přece to nebyla konfesse ani nugš
borská ani kalvínská, třebažese těmto
konfessím poněkud bižila. Byla bližší víře
katolické než ouy dvě nauky očmecké.

A t.to konfesse byla v živé pamětí i po
pobělohorské persokuci v lidu evangelickém.
Časopis „Has“ sám přiznává, že pohrobci če
ského evangelictva v čase tolerančního pa
tentu augšbarské a helvetské konfasse neznali
Proto ovšem dle zprávy dekretu nechtěli
k těmto kopfessím přistapovati. Jakou konfessi
si tedy přáli? Starou husitskou rozhodně ui
koli, poněvadž tato již před půldruhým sto
letím úplně vybynula. Dekret sám prozrazuje,
že kovfesse, k níž se evangelíci chtějí hlásiti,
jest bližší katolické víře než konfesss helvet
ská a augšburská; a tou byla konfesse česká.

Pod jakým jménem mobli dědici konfes
sionistůzvláštní očitelesi voliti, zvláštní
kostely si stavěti, na tom mnoho nezáleží.
Vždyť čeští lutheráné v století XVI. se kryli
docela farizejsky praporem církve kališné a
při tom kališnou víru co nejvíce podrývali;
a nebyla jim přece zaročena tehdy
ani svoboda taková, jako kontessio
nistům z r. 1782. Císuř Josef II. věděl dobře,
že se odbodlal k prohlášení velikého dosahu;
nač by bývalo potřebí tuk dlouhých úrad,
kdyby se bylo jednalo o věc malichernou?

Česká konfesse z r. 1575 nesrěla se ani
tisknonti; a přecekonfessionisté nezhynuli,ale
šli dále. Leč dvorní dekret Josefův byl tištěn
hned, takže mob] vejíti v Širší známost; teď
tedy jen zbývá otázka,proč konfessionisté na zá.
kladě dekretu dále nepostapovali? Proč skoro
náhle ochabli? Ani rozumnější protestunt ne
bude tvrditi, že toho byli příčinou katoličtí
kněží; ti přece jistě raději viděli, když se
někdo přihlásil ke konfessi bližší víře kato
lické než ku konfessím katolické církve na
úrosto odporným. A tak je jisto, že bývalé
konfessionisty přeformovali kazatelé kalvínští
a augsburští přišedší do Čech z ciziny, kteří
se muvho 0 starodávnou tradici oezajímali.

Chce-li si vše vykládat někdo jinak, po
necháváme mu plnou volnost; nechť si jen
každý naše názory o tom zkontroluje dle
textu dekretu, jejž jsme beze všech rozpaků
zde uveřejnili. — Ale tolik je jisto, že dvě
ostudy již evangelický tisk ani před svými

uši své k prosbám českéholidu aneb neznají slovo
»milosrdenství.« A přec Ty's učil je lásce k bliž
nímu, Ty's učil je milosrdenství neskonalému, Ty's,
ano Ty's vyprávěl jim na věčnou pamět podo
benství o milosrdném Samaritánu. A oni, tvoji
učenn.ci, vyznavači Tvého svatého jména činíi v bídě
a v zoufalství rozdíl mezi Čechem, Němcem a Ma
ďarem.«

ePravda, pravda, hanobí jméno mé. — Ale
i ty zapomínaš, že já neměl zde na této zemi,
kam bych hlavu sklonil, a ty přece jen máš své
obydlí, svůj domov, svůj vlastní krb. Já do vlast
ního přišel a moji mne nepřijali a ty's přece jen
pánem na tomto svém, třebas nyní zpustošeném
pozemku. — Proč tedy chceš zoufati, proč reptáš ?!
— Chceš býti větší mne . . . ?! — Blahoslavení
tiší, neboť oni zemí vládnouti budou . ..— —«.

A zjev díval se na Vejvaru tak smutným a
hlubokým pohledem, že se Vejvara až otřásl.
Židle pod ním ucouvle a on se — probudi..

»Brrr, tohle byl divný sen l« zajektal zuby
a zachvěl se po celém těle, jako by jím mráz byl
projel. »Bože můj, odpust mně hříšnému a malo
myslnému. Já už bych byl proti Tobě reptal, já
už bych Tě byl urážel. Zapomněl jsem se, za
pomněl, zapomněl velice. — Ty's mi dal, Ty's
mi vzal. Jak se Ti líbilo, tak se stalo, budiž jméno
Tvé svaté pochváleno.«

A sedlák povstal se židle, odstrojil se,
sbasnul světlo a položil znavené údy své na chudé
lůžko vedle chrupající ženy. — Za pět minut
usnul a spánek zbavil ho aspoň na chvíli truduastarostí...———

oBlahoslavení tiší, neboť onizemí vládnouti08

věrnýminesmaže;dokázal totiž velikou
nevědomost vlastních dějin a sám
nešikovně prozradil, že evangeličtí
duchovníci předkládají svému lidu
jako „ryzí pravda Kristova“ dvěučení
cizí, ku kterým se jejich předkové
ještě r. 1782nechtěli nijak hlásiti.

Předkládají lida českému kon
fesse ty, kterým dávala vláda před
nost před českou konfossí právě
z důvodů germanisačních. Proto ten
huěv na dra. Řezníčk u, proto tolik výmluv!
A jak to napraví nynější duchovníci? Badou
hezky zticha, aby si přátele z říše nepo
hněvali.

To naše odpověď na „evangelické“ výpady,
proč prý „lži“ neodvoláváme. My bychum
ovšem měli trochu spravedlivější žádost k „po
ctivému“ tisku evangelickému; měli bychom
na př. žádati, aby tento tisk odvolal drzé lži
„očitého svědka Pogia“, jimiž několik desíti
letí národ uáš balamutil; měli bychom žádati,
aby odvolal prohoané lži Macharovy, jež ve
svých sloupcích o jednom knězi šířil atd. Ale
víme, že bychom žádali muocho, příliš mnoho.

Proti nacionálním biskopstvím roz
hodně se vyslovil německý katolický časopis
„Vaterland“, podepřev tak rázně spravedlivý
odpor kněží českých proti zamýšleným „ně
meckým bisxupstvím“. Kdyby se uedali Němci
zaslepovati židovskými uacionálními Štvani
cemi, přišli by k témuž náhledu jako „Vater
land“. Suad přece i naši liberálové nahlédnou,
že Němec v pravdě katolický dovede k naší
národnosti býti spravedlivější, než Němec ži
dovský nebo protestantský.

Politický přehlea,
Politická s'tuace v naší polovici říše zakot=

vila na zemských sněmích, které se právě nutí
do opravdové práce. Tak sněm kralovství Českého
chutě snaží se vyříditi některé důležité otázky,
jenže nedostává se mu ke všemu dosti času. Hned
v první schází dostali poslanci do rukou řádný
rozpočet na r. 1903, který měl býti vyřízen již
r. 1902. Celková potřeba řádná činí 46,947.564 K,
mimořádná K 7,118,997. Z rozpočtu připadá nej
více na vyučování a vzdělání 27,146,805 K. Cel
ková úhrada počítajíc v to i přirážky činí47,946.709K,
takže zbývá ještě přirážkami neuhražený schodek
6,119.852 K. — Dne 2. října zahájeno roxování
o povinném pojišťování proti krupobití a živelním
pobromám. Návrh o tomto pojišťování odůvod
ňoval posl. Maštálka velmi obšírnou a statistickými
doklady bohatou řečí. Dne 6. října jednalo se o
návrhu posl. Jandy a soudruhů na změnu voleb
ního řádu do sněmu království Českého, Němci
pokrokoví prohlásili, že připustí změnu volebního
řádu jen tehdy, bude-li vyhověno jejich požadav
kům: zřízení národních kurii s právem veta a
Všeněmci, když národní a politická država ně
mecká na sně: u bude zachráněna. Tím ovšem byly
by zase ochromeny spravedlivé požadavky české.
Návrh posl. Jandy přijat v tom smyslu, aby se
zatím zřídila 24členná komise, která by nynější
volební řád prozkoumala a navrhla volební řád
dnešním poměrům odpovídající. — Na sněmu mo
ravském také dosud hlavní slovo mají pilné návrhy,
Okresní školní rada brněnská zrušila nedávno po
bočky při českých školách v Brně, žactvo pak a
učitelstvo rozstrkala po jiných vzdálenějších ško
lách. Provedení tohoto nařízení bylo však zem.
školní radou zastaveno. Místodržitel Zierotin pak
pádnými důvody obhájil rozhodnutí zem. škol.
rady, následkem čehož nicotný pilný návrh Němců
brněnských, aby odvoláno bylo zastavené rozhod
nutí brněnské okres. škol. rady, zamítnut 50 hlasy
proti 29. Také však spravedlivý návrh Žáčkův na
změnu volebního řádu a zřízení zemského byl
zamítnut 50 proti 34 hlasům, Ovšem, žádaná změna
by prospěla pouze většině české na Moravě, proto
pryč s níl

V Uhrách jsou poměry nezměněné. Krise
trvá dále a jak skončí, o tom kolují jen domněnky.
Maďaři pořád ještě doufají, že jejich požadavky
národní budou aspoň částečné splněny. Maďaři
provádějí oposici skutkem, my pouze křikem a
na papíře.

Car ruský strávil několik dní návštěvou u
císaře Františka Josefa. Do Vídně však nepřijel,
byl toliko v Schonbrunéa pak ve štyrském Můirz
stegu na honech kamzíků. Z návštěvy vyzněla oba
polná shoda v otázce makedonské! Následkem
toho dostala Porta mocnější vybízející notu na
zavedení pořádku v Makedonii. Na to Porta od
pověděla,že má dobrouvůli přivoditi klid a po
řádek v zemi a jestliže se tak dosud nestalo, na
tom jediné prý mají vinu bulharští agitatoři a
vláda bulharské. Tak tedy zase výmluvy do ne
konečna a ubozí Makedonci půjdou dále cestou
utrpení. Bulbarsko nyní s Turkem vyjednává.

V PRAZE »OBNOVU«
leo dostati o knihkupectvíp. Františka Hovor

vžánávů 0 ©pad non p A. Vla na



Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. „Vzdělávacía pod

půrný spolek křesťan.socialních paní a dívek v Hradci
Králové“ pořádá v neděli dne 11. října o z. hodině
odpol. epolkovou přednášku. Promlaví dp. Jiří Sahula
o „náboženství jskožto útěše člověka“.

Z Náchoda. Katolický vzdělávacíepolekděl
níků „Svornost“ v Náchodě konal v neději dne +7.
září v zasedací efni městské radnice epolkovuu schůzi,
pa níž bral účastenství větší počet p. hustů. Z+vítal
k nám pen Václav Špaček, řídicí učitel u redsktor
v Košátkach a promluvil „0 křesťanské výchově v ro
dině“. Řeč jebo přes hodina trvající se každému lí
bila. Ponkázal na vedení dítek již z útlého mládí, ve
škole a i když školu opustí a jdou do avěta. Jak ai
děti vychováme, takový uárod budeme míti. Panu
učiteli srdečně děkojeme za ochotu, s j-kou k nám
přijel, jakož i za krásnou řeč. Zdař Bůh!

Z, Horního Jelemí. V den sv. Václava
přednášel v naší jednotě vp. J. Sahnla z Hradce Krá
lové o zlaté době českého národa za Karla IV. Delší
přednáška vyslecbnuta za četného účastenství s nas
pjatou pozorností. Pak předveden jeden pěkný solový
výstop. Schůze byla velice zdařiláa jest 81jenpřáti,
aby se takové poučné večery Častěji opakovaly.

Zprávy místnía z kraje,
Jmenovímy J. V. císaře a krále

Františka Josefa I. oslavenybyly + neděli
dne 4. října v Hradci Králové slavnou pontifikální
mší av., již za Četné ussietence místního dachoven
atva slonžil sám njdp. biskup dr. -Jos Doubrava,
Všechny úřady zdejší svými zástupci a čstné obecen
stvo účastnilo se slavných Bohoslnžeb.

Ze Všeodbor.sdružení kř.dělaletva.
Schůze užšího výboru dne 3. října. Přítomní: Poch
mon, Karásek a Folák. Podpory nemoc uděleny: Po
korné v Sedlci za 14 dní 6 K, G Novákovi v Plzni
za 7 dní 450 K, Pavlíčkoví v M. Čermné za 7 dní

6 K, Jankovi v Ústí za 7 dní 6 K, Justové v Úpici
za 9 dní 770 K, Tlamkovi v Čáslavi za 7 dní 6 K;
v nezaměstnanosti Červinkovi v Rychnově za 14 dní
8 K, Jurickému v Hradci Kr. za 7 dní 3 K. — Žá
dáme katolické spolky, aby ei všímaly mezi inserty
uveřejněné bursy práce.

Veschůzi městského zastupitelstva
v Hradei Králové dne 3. října t. r. usneseno
následující: Dvě uprázdněná místu porce špitálské
udělena Ant. Beránkovi a M. Říbové. — Na žádost c. k.
správy silniční vydá we revers v příčině přechodníků
ve městě. — Frant. Valcovi pronajata loaka obecní
v Pouchově, s výbradou schválení okr. výbora, na
12 let. — Žádosti p. Ant. Pokorného, mistra kominic.,
aby přirčena ma byla odměna při komisích kolau
dačních, bylo vyhověno. — Schválena změna parce
lace bloku C. — Nadace Palackého udělenap. Ervínn
Nápravníkovi. — Zpráva o liguidaci po důchodním
p. Tb. Peřinovi vzata na vědomí.

Domovské práve udělenobylo ve schůzi
měst. zastupitelstva v Hradci Král. dne 3. října t. r.
náeledajícím p. t. osobám: Adamírové Ludmile, Ada
mírové Marii, Drábkové Fraut., Faltovi Jos., Macháč
kové Julii, Melicharovi Frant., Mažíkové Anně, No
votné Anně, Novotnému Václ., Pečenkové Aug., Polá
kové Anně, Rejmánkovi Janu, Schaffhaaserové Al.,
Suchých Frtěce, Šimonovi Váci., Šlévrové Kateř., Ubro
vi Jana, Vachkové Anně, Vojtové Marii, Zadrobílkové
Anně, Frimlovi Alex.

Koncert. Kroužektamborašů v Adalbertinu
pořádá v neděli dne11. října koncert v sále vo dvoraně
Adalbertina v Hradci Králové za lask. spolupůsobení
sl. dámského pěveckého kroužku a p. Fr. Vacka, pro
fessora v Kostelci n. O. Program: 1. Milatin pl. Far
kaš: Vienac hrv. narodníh pjesama. 2. Milutin pl.
Farkaš: Šami Marica. Bulharská koračnica, 3. Václav
Jurkovič: Směs z českých písní. 4. W. A, Mozart:
Larghette pro violoncello. 5. V. J. Novotný: Ze slo
váckých písní: a) Hory, Hory! b) Milá, čo robíš?
6. Mil. pl. Farkaš: Pozdravljam te. Mazurka, 7. Mil.
pl. Farkaš: Tři elovanské bymny. 8, Václav Jarkovič:
Směs z oper. 9. a) Čajkovski: Chanson triste b) Dessau:
Ukolébavka pro violoncello. 10, V. J. Novotný: Ze
slováckých písní: a) Kysuca, b) Za našima humny.
11. Milutin pl. Farkaš: Estudiantina, Španělský val
čík. 12. Josef Bureš: Pochod. Dirigent dp. Václav
Gyurkovicz, docent círk. zpěvu. Začátek o půl 8. hod.
večer. Vstapné za osobu 40 h. Při stolech. Na galerii 20h.

Heroldovo kvarteto uspořádáv sobota
dne 10. října t. r. v Měst. Klicperově divadle v Hradci
Králové veliký koncert za upolupůsobení Edvarda
Treglera, dvorního varhaníku, Členové kvarteta: pp.
Jiří Herold, Karel Liška, Oldřich Vávra, Max Škvor,
Pořad: 1. Schumann: Kvinteto (4 věty). 2. K. Hoff.
mann: Koncert pro dvoje housle s průvodem klavíra.
Hraje Jiří Herold a Karel Liška. 3. a) Max Brach:
Kol Nidrei, Adagio. b) Moszkowski: Guitarre. 4. Ant,
Dvořák: Kvarteto z F dur (americké) 4 věty, U kla
víru dvorní varhaník p. Ed. Tregler. Začátek o půl
8. hod. večer. Konec po 9. hod. Předprodej lístků
převzal p. Jar. Peřina, knihkupec v Hradci Králové,

Městské Klicperovo divadlo v Hradel
Králové. V neděli dne 4. října sehrála jednota
divadelních ochotníků zdejších „Klicpera“ novinku a
repertoirní hra Národ, divadla v Praze: Tyranství
als, veselohru o 4 dějstvích, již z angličiny přelošil
K. Mašek. Tentokráte volba kusu nebyla příliš
šťastnou. Ději, ne příliš vynikajícímu obsahem, nedo
stávalo se ta a tam patřičné šivosti a délka jednot
livých dějství až unavovala, ač pp. účinkující vše
možně ce snažili vystibnouti evou úlohu.

Vyznamenání v elximě. Firma Václav
Rosa, závod krejčovský v Hradci Králové, vyznamenána
byla na mezinárodní výstavě v Londýně nejvyšší ce

nou: Grand prix, čestným křížem a zlatoa medailí
ta vystavené civilní a vojenské oděvy.

Národního kelk, té nepatrnénárodní
dané pro účely tak vážné, pomíjejí zdejší spolky úplně.
Divadelní ochotníci ku příkladu by mobli zcela snadně
zavésti národní kolek, aniž by se musili strachovati,
že bude návštěva pro příplatek 2—4 haléřů na vstup
ném slabší.

Zálošna v Hradci Králové. Výkozza
mě. sáří 1908. Stav vkladů poč. měs. K 1,616171*37,
vloženo K 114.986-59, vybráno K 118.878.30, ustav
koncem měsíce K 1,611.279:40. Stav půjček počátkem
měsíce K 1,260.377*44, půjčeno K 48.699 —, splaceno
K 82.969'90, stav koncem měsíce K 1,266.006'64. Po
čet účtů 2.281, reuervní fondy K 113.044'08, závodní
podíly K 60.564'21, pokladní obrat K 693.877 52.

Sjezd mlynářů, pekařů a zeměděl
eů konal se v neděli dne 27. září v Hradci Králové,
zahájen posl. H. Srdínkem, starostou okres. výbora
královébradeckého, který za zemědělce promluvil „O
čes. obilnictví, jeho nynějším stavu, potřebách a úko
lech“. Cizí konkurencí zvláště uherekou a obilními
bursami výnos obilnictví ztenčen. Třeba, aby druhy
obilí našeho byly co nejušlechtilejší, aby stát všímal
si více stava rolnického, zvláště však aby ve svépo
moci hledalo rolnictvo svou hlavní obranu. V té pří
čině dobře by působilo okresní obilní skladiště «e spo
jení e ústředím v Praze. — B. Ryšánek, mlynář z Ka
myka, promlavil za mlynáře „O čes. mlynářetví, jeho
nynějším úpadku a prostředcích k zácbraně a povzne
sení jeho“. Poukázal na záplavu uherskou moukou po
vlastech našich, jejíž vývoz všemožně je podporován.
Cestou zákonitou a svépomocí může se zase zjednuti
náprava. Mouka uherská budiž odevšad vymýtěna a
nabrazena pouze českou. — Posl. Formánek pojednal
za pekaře „O klesající živnosti pekařskéa kýžené ná
pravě její zpracováním mouky domácí“. Staré zřízení
cechovní bylo příznivo živnosti pekařské, ale nastelá
svododa živností příčinou úpadku. A pakzase Maďaři
svým obilnictvím, podporováným politikou železniční,
jsoo také příčinou klesání stavu pekařského. Na od
stranění mnohých nedostatků ve stavu třeba pak vše
možně pracovati. Nato jednohlasně schválena reso
lace, jež přijata byla už na pražském vjezdu dne 19. čer
vence 1903 a provedeny volby do krajinského pra
covního odboru. Za mlynáře zvolen předsedou p. Č.
Korbel, mlynář v Malšovicích, za zemědělcep A Černý,
statkář ve Stěšerách a za pekaře p. J. Růžička z Hradce
Král. O 1. hod. odpol. tato zdařilá schůze vkončena.

Činnost Měst. průmyslovéhomuss
pro severovýchodní část královetví českého v Hradci
Králové za léta 1901-1902jevila se dle vydané právě
zprávy způsobem atěšujícím. Účelsvůj: seznamovati
se nejzevrubněji s potřebami našeho průmyslnictva,
pečovati o to, aby se mu účelným individaelním vzdě
láním, dobrými vzory práce, radou i hmotnou podpo
rou všemožné přicházelo vatříe a takto přiepívati ka
rozkvětu průmyslovému — mělo museum stále před
očima. Viděti to předně na sbírkách musejních. Práce
z kujného železa, ocels a litiny čítají s dary a ná
kopy posledních dvou roků 1901-1902 úhrnem 687 čí
vel v ceně K 10.764-25. Práce ze dřeva obsahují 166
čísel v ceně K 196160, Sbírka prací z kostí, s«lono
viny, perletě a p. čítá 54 předmětů v ceně 319 K.
Výrobky keramické jeou v 366 číslech ceny K 3750-50.
Skupina modelů sádrových má úhrnem 169 čísel za
K 1368 :0. Výrobky skleněné obsahují 101 kus v ceně
K 2000-80. Sbírka prací textilních čítá 650 čísel v ceně

K 3900. Spine prací grafických, knibařskýcha různých výrobků z papíru čítá 108 čísel v ceně K 722-90.
Kreseb a obrazů jest 17 v ceně K 700. Hojného po
učení, hlavně pokud se týká moderního, přesného a
rychlého zpracování dřeva a kovů, skytá řemeslnictva
našemu abírka technologická, čítajíc 601 předmětů
v ceně 2274 K 54 h. Celkem čítají tedy sbírky mu
sejní 3679 čísel v ceně 33.500 K. — Knihovna mu
sejní dělí se na 4 hlavní skupiny: Předlohy, knihy
odborné, časopisy a katalogy, cenníky, zprávy. Sku
Pina předloh čítá 90 děl o 161 svazcích v ceně K 8835-70,
Knihovna koncem r. 1902 čítala 1713 čísel o 2741
svazcích a 36.054 předlohách v ceně K 28.393-04. Kni
hovna muosejní z r. 1902 za 76 večerů navštívilo
4060 osob, z nichž 2054 vydlažilo ai celkem 6398 před
lob. — Průmyslové musenm v období 1901-1902 po
řádalo 7 menších i větších zdařilých výstav, z nichž
vynikaly zvlášť výstavky prací provedených v musej
ních kursech: malířském, kreslířekém, modelářském a
ciseleurském a pak výstavka výtvarných umělců, sdru
žených ve spolku „Manes“. — Výbor musejní uspo
řádal též několik zajímavých přednášek. — Ku vzdě
lání našich řemeslníků pořádala správa musejní také
kursy a sice kreslířský, ciselenrský a modelářský a

ak malířský kure damský a pánů. Celková návětěva
ursů jevila v roce 1902 124 návštěvníků. — Správa

musejní vydala apis prof. c. k. keramické školy v Bo
chyni p. Ant. Haškovce: Výrobky keramické nejstarší
a nové. — Za rok 1902 přijato celkem K 138.714-72
a vydáno K 12.883-645.Pravidelné subvence musejní
v r. 1902 jevily K 10.770.

Bezmary přírody. V Malšovicíchve víle
p. J. Růžičky, pekaře z Hradce Králové, vykouslilo
podzimní alanko bělostné květy na jahodách; také
jedna jabloň oděla ae šatem květným. V posledním
čase se však ochladilo, Časem sprchlo abylo větrno,

Oprava kostela. Starobylýkostelsv. Jana
Kř. na starém břbitově v Pardubicích byl neunavnou
pečí a horlivostí P. Adama, katechety na novoměst
ských školách, velmi vkusně uvnitř opraven a v neděli
po vykonané benedikci svému účeli opět odevzdán.
Napřesrok bude na něm provedena také zevnější
oprava, tak še kostel ten bude se mile vyjímati upro
střed zeleně parku, v nějž starý hřbitov v nejbližší
době proměněn bude. Malbachrámu provedena dle
návrhu arcbitekte p. Dvořáka. Strop jako v chrámu
sv. Panny Barbory v Kutné Hoře i zde ozdoben jest
četnými pestrýmiznaky různých starých šlechtických
rodů, bydlících druhdy na okolí pardubickém. Nyní
máme aspoň zase jeden kostel v Pardubicích upravený
jsko důstojný stánek Boží. Také kostelíček ne Vyatr
kově bude ještě v tomto období přičiněním P. O. Hru

šky vkusně vymelorán a ozdoben. Doufáme pevně, že
i na děkanský kostel konečně dojde a že ten sbědo
vaný stan Boší v Pardubicích zastkví se přece jednou
v hávo sídla Božího důstojném. ©.

Celoroční nedělní klid savodlivesvých
kancelářích všichni královéhradečtí advokáti a notář;
ve sváteční dni (mimo neděle) ovšem úřadovati budou.

Hony ma jelemy. Parforsní hony(štvanice)
na jeleny u Pardubic zučaly v pondělídne *%.t. m.
Za tou příčinou přivedeno bylo doPardubic mootetví
vilných a ušlechtilých kuní různých honů se zúčast
nivšěích kavalírů Jelení k honu určení přivezeni jeou
z obory knížete Kinského auDrakačovic a nalézají se
ve zvláštní vysoké ohradě naproti zemské pracovně,
kde jeou předmětem lidaké zvědavosti. Jaou to jeleni
američtí, k vůli vytrvalosti v bého až z oblastí zá
mořských nem dopravení. Parforení jelen ve zvlaštním
voze přivezen bývá na rčité místo v polích okolí par
dabického a ta vypuštěn v poledne na svobodu. Čtvrt
hodiny na *o přijede na místo vypuštění společnost
dam a pánů Šlechtických, oděných často v červené
kabáty, jakož i četných důstojníků zdejší posádky na
bujných ořích se vmečkon eilných, strakatých anglic
kých psů v počtu asi 30. Jakmile psi vyčenichají stopu,
následuje divoký, krkolomný béb a útěk za jelenem.
V několika hodinách bývá ubobý jelen chycen a jen
zřídka kdy ee podaří nětvavému zelřetí prchnonti
beze stopy. Na to přivezen bývá zpět do Pardubic.
Hony ae konají za každého počasí vždy v poledne
v pondělí, úterý, pátek a sobotu až do zamrznutí.
Rozumí se, že takové „Šrandy“ nalézají bojné obliby
u všech sportu milovnýchlidí a stávají se dostaveníč

kem pčdavých občanů. První jelen vypaštěn byl v Kolodějích u Sezemic,0.

Zpromevěra ma poště. Na poštovním
úřadě v Kostelci nad Orl. spáchána byla dne 4. t. m.
smělá defraadace. Mezi 9. a 10. hodinou dopoledne
odebral se c. k. poštmistr p. Hugo Malijovský 6e svým
personálem do cbráma Páně, by přítomen byl boho
službám, konaným za příčinou oslavy Nejvyšších jme
novin Jeho Veličenstva. V poštovní úřadovně zůstal
k vykonání pouze nejnutnějších služebních povinností
svobodný, 2áletý poštovní expeditor Jaroslav Mareš
a ten použiv nepřítomnosti ostetních, rozpáral došlý
pytel se zásilkami, které přehrabal a rozbázel; na
Jeznuv pak mezi ními peněžní dopis e obsabem 10.000
kor, ozmal jej a beze stopy zmizel, Vrátivšímu se
panu poštmistroví z chrámu Páně naskytlo se brosně
nepříjemné překvapení. Po sezaání situace bylo při
kročeno ibned k stíhání defraudanta, jenž dne 7. října
zatčen v kterémsi hostinci v Chocni. Z ukradených
ponéz nalezeno u něho 9990 K. Nerozvážnému mla
díku za lehkomyslně utracených ©zl. může se snadno
dostati 5 let kriminálu.

Sjezd rolnietva pořádážupníjednotaho
spodářská severovýchodních Čech v neděli, 11. října
1908 o půl 2. hod. odpol. v vále Grandhotelu v Ja
roměři. 1. Zahájení ojezda předsedou. 2. Všeobecné
zemské pojišťování. Pojedná p. Dr. J. Pražák, redaktor
z Praby. 3. O závazných společenstvech hospodář
ských. Promluví jednatel Frant. Bauer, ředitel z Chru
dimě. 4. Volné návrhy. Časovost a význam předmětů
debního pořádka opravňuje nás k naději, že rolnictvo
co nejčetněji ku sjezdu zavítá, aby požadavky své co
nejúčinněji moblo tlumočiti.

Z České Třebové. Počátkemškolníhoroka
vstoupil na odpočinek učitel obecné školy p. Emil
Jiroušek a sice následkem dlouho trvající nemoci. Při
té příležitosti nebude nevhodno ukázati na některé
věci, do kterých, jak se zdá, nikdo nechce „kousnouti.“
Pan ačitel Jiroušek byl dlvuhá léta ředitelem kůru
v České Třebové a sice ředitelem řádným, svědomitým
s při některých věcech až úzkostlivě atarostlivým.
Tyto jeho vlastnosti jako ředitele kůra poznáváme
teprv nyní, kdyš pan nčitel již několik roků na kůra
nepůsobí. Dnes ukážeme pouze na jedno. Za jeho ve
dení konaly se zkoušky ve zpěvu pravidelné každý
týden, což nyní není, a následek? Nejsem žádným
znalcem zpěvu chrámovéhoa nerím tudíž, jakou cenu
uměleckou ta nebo ona měe má, ale tolik přece poznám,
že nejsou nacvičeny. Někdy opravdai přivážnosti
okamžiku pro někoho eměšným, pro jiného trepným
je, muuí-li sopránové blasy zpěvaček uváděny býti na
pravý ton basovým hlasem pana ředitele. jestliže
ani při mši, zvané císařeké, nemůže se zabrániti jak
se říká „plavání“, není diva, pakli lepší síly sbor
opouštějí, nemajíce choti, enášeti posměšky od jiných.
Dnes prozatím dost, jenom malé připomenutí. Příštím
rokem bude nejspíše v České Třebové biřmování. Náš
odp. biskup, jak jsem četl, je milovníkem hudby a
zpěva a tu by bylo záhodno, postarati se nějak o
nápravu, aby snad do té doby nezůstal na kůra pan
ředitel sám. Byla by to ostuda, aby při visitaci sbor
neustále „plaval“, aneb aby žádného sboru více nebylo.

Z Ohmlšťam. (Pohanské pohřebiště.)Již loni
na jaře pan Edo. Kadlís, velkostatkář zdejší, objevi)
na svém poli dvě rozsáhlá pohanská pohřebiště, jak
jiš tehdáš v tomto listě oznámeno bylo. Mnohé krá
sné nálezy, ješ pod řízením p. prof. dra. Píče z Prahy
vykopány byly, uloženy jsou v zem. museu v Prase.
— Letos dne 29. a 30. září opět oráno v těch mí
stech; oráčům přísně nařízeno, aby pilný pozor dali
a každý sebe menší náles hlásili. A skatečné nalezen
nové dva hroby, které bohatstvím, variací předmě
v nich uložených daleko předčí dřívější nálesy. V hro
bech těch nalezeny ze železa pouze nůžky a nůš.
Všecky ostatní předměty shotoveny jsou z bronsu, a
jsou to: jehlice, mnoho koralů, nádoby se 2 kroošky
(uchy), jedna nádoba na způsob malého okovu s no
sidlem, které vězí ve dvou uchách nádoby, přesky, asi
10 kroušků rozdílné síly a rolikosti, několik fibulí,
dvě sběračky, z nichš jedna má překrásně pracované
držadlo, osdobu drátěná a mnoho nádob. Podotknouti
dlužno, še nádoby a vůbec předměty kovové, které
spáleným a do popelnic ukládaným nebožtíkům byly
přikládány, jsou buď ohnnty, nalomeny,zprohýbány,
neb podobně pokaženy, aby snad lupič, který by chtěl
brob vydrancovati, předmětůtěch nemohl ke své po
třebě poušiti. Také o tomto posledním bohatém a
vzácném nálezu zpraven ihned p. prof. dr. Píč, který



k nám savítá, aby věci ty urovnal a je do musea
semského uložil.

Z Kolína. Našebo purkmistra sie dopaluje,
de odkryta byla jeho dvojí hra, Se totiž on volený
kandidátoladočeský přistižen byl na táčkách v strané
realistické a proto honem dává avou pověst omývati
v „Kolínských“. Monřenína ovšem těžko omýti, ač we
redakce namábá ze všech oil, ba aby efekt byl silnější
i „Česká atráš“ so bo sříká. Známe oršsm pány dobře
s proto této komedii nevěříme. — Veřejnost naši nemálo
rozvlnila akce « parcelací pozemků u břbitova. Po
semky ty jsou v rukoa pánů vláanovcí strany a tito
prosadil:, že povoleno bylo zemským výborem, poši
poati starobní čáru blízku k hřbitova. Čeká se však,
až počnou se tam stavěti domy, že titéš pánové zač
non dělati róémus na nezdravotu místa a tak hřbitov
mael se «těbovati pryč. Snad mejí plány nějakého ně
meckého krematoria, neboť všecko u nás teď dělá se
podle vzora německého od té doby, c© parkmistr pod
nikl tam stadijní cestu. - „Labské Pronudy“, aby
v boji s Duškem také čerta zapálily svíčičku, otírají
se o petrský halíř nového papežea jeho finance. My
slíme, že naiení vtipy nedůetojny jsou orgána, který
dělá nároky ba seriosnost. Tolik zatím.

Z Kutné Hery. Riegrovyslavnosti,které
spolupůsobením venkova pořádány byly pod protekto
rátem semoeprávných obou zdejších korporací, okres
zastupiteletva a městské rady, skončily zpamenitým
vfýtéžkem přes půltřetího tisíce korno. Kutná Hora
postavila se tím do popředí mezi venkovskými městy.

. Jmeno Riegrovo nepozbývá svého zvuku. — Překva
pojící slošení mandátu říšekého p. drem. Heroldem
vyvolalo v městě agitaci, aby p. poslanec město za
stapovati nepřestával. Strana politických odpůrců
páně Hervldových používá toho k svému prospěchu.
Zůstane však asi vše při starém. — Nový dražní
projekt uložil poplatnictva nové břemeno. K zakou
pení kmenových akcií potřebné peníze musí se krýt
půjčkou, k níž poplatnictva bude přiepívati asi 5"/,
příráškou. Nespokojenci mají novou příčina k vy
jíždění si na správa města. — Nešťastný pivovarský
podnik, každoročně vyšadající mimořádné dotace
k úbradě echodku, natí k přemýšlení, aby z vlastní
režie předán byl do pronájmu. Vzpomínáme při tom,
co náš list skusil za to, še ukazoval na nerozmyšlené
a ukvupené rekonstruování a přestavování tohoto ob
jektu. — Poslední číslo „Podvysockých“ zle e1 vyjíždí
na hraběte Schónborna, přísedícího zemského výboru,
lie za ředitele školy řemeslnické odporačoval jednoho

Pp.prof. řemesl. školy z Litomyšle, že prý doporačenec p. hraběte je klerikální kohout. Domnívali jeme
se, že při obsazování míst platí kvalifkace pedugo
gická, ale patrně strannické politikaření nepřestává,
ano dere se i d> školních síní. Stojí za zepamatování.

Z Cáslavě. Proti zamyšlenémusložení man
dátu říšekého poslance Dra Herolda ozvala se zdejší
městská rada s politickýspolek vyslovením ueobme
zené důvěry. — Novězřízená pokračovací škola pro
dívky má celkem 50 žákyň. Vyačaje na ní učitelský
sbor dívčí měšťanské školy a zvláštní očitelka si. Žit
kova z Trocnova, jejíž práce v Praze těšily se zaslou
žené pozornosti. — Plynárna počne svoji fankci v ne
děli 11. října za velkého očekávání příznivců i od
půrců V obecenstva jeví se dosti značné porozamění,
Jen třeba litovati, že velcí konsamenti jako na př.
drábu na podmínky města nepřistoupili. Snad v bu
doucnosti se to změní. — Tonžená kanalisace vetapuje
do nového stadia. Pracuje se již na projektu tom pilně
osvědčenou silou a tak aspoň částečně nářkům bude
vyhověno. — Systemisovaný školní lékař p. Dr. Tesař
počal svou fonkci v novén školním roce prohlídkou
Žacíva obou škol. chlapeckých i dívčích. Doufáme, že
jeho obezřetnost ponese brzké ovoce stoupnutím zdra
votního stavu ruládeše. — Ochotnické hry naší Jed.
noty těší se i letos všestranné oblibě. — Klab stát
ních úředníků chystá pro listopad koncert. Účinkovati
mají opět význačné spěvné a hodební síly.

Ze Žlebs. Chvalevie. Byl to ve Chvalo
vicích špás. Dva se mají tuze rádi, on a ona. Ale
jsou bratranec a sestřenice a toť se rozamí, rádi by
byli svoji, avšak bez povolení vrchnosti církevní a
evětské to nejde. Jedno povolení došlo, ne však drahé,

ale co, však do té dobypřijde též! Marné bylo vyavětlování a upozornění. Sezvalisi týden napřed pří
bauzenstvo s blízka idáli. Hasy, kachny, kařata a
jiná havěť s peřími bez peří pobitá, koláče napečeny,
družičky i mládenci sezváni — a povolení nikde. Co
teď? Naběhali prý se na faru aš do omrzení a ne
vynatili nic. I pustili se e chutí do jídla, večer to
odtancovali a teď ae těší, jak zase brzy půjdou ne
veselost drahou. A panímámy se podnes bádají, kdo
se nemohl oddarek dříve dočkati, zda ženich či ne
věsta, ale „veselost“ bez kopulace to prý tu ještě
nebylo.

Z Ledče m. Sáz. Co jsme se natěšili, až

ta nová naše dráha bude vystavěna, jak sipojesdímekně, jak konečně po dlouhých letech nebudeme spo
Jení ae světem. A smehlo nám. Sotva první vlak byl
vypraven z Kácova přes Ledeč do Světlé, přijel posdg
a zmeškal tím důležité pro náš kraj spojení do Čg.
slavě, Kolína a do Prahy ve 335 m. odp. a od 6
doby přes den tato nemilá okolnost se opakuje. C
peněz stála ta naše krásná, romantickou krajinou lad“
ného Posázaví se vinoucí dráha a 00 £ toho máme
když ani přibližně nedrší se jísdního řádu. — Toť se'
ví, de se o tom ihned začalo mluriti, a tu otázal jsem
se, 00 je tobo asi příčinou, a tu odpověděno, že vinu
toho rozhodně nese personál saměstnaný na dráze
Kolín-Rataje. A jistý jeda právě nedávnu ton
drahou líčil velmi komicky, jak si na jednotlivých sta
micích jako v Pečkách, Radhoři atd. personál nádražní
počíná, jak kolikrát daremným rozhovorempromeškají
$8—10minut, a pak teprv přikročí ka vlastní práci
na nádraží jako ku přesuuování vozů a p. Zkrátka
previl onen pán, že není na stanicích těch žádná disci

pline Následek toho je ovšem ten, že vlak kolínskýoKácova přijede pravidelně pozdě, a náš vyjede z Ká

cova přes Ledeč do Světlé gpozděný a to důležitéro nás spojení odpoledne ke Kolínu promešká. Ne
ude-li toma odpomoženo radikálně, pozbývá naše

-drahá lokálka pro nás úplně důležitosti, a my budeme

nuceni jeti jako dříve ve 13'/, hod odpol. poštou do
Leštiny, nechceme-li pak zbytečně ve Světlé čekati na
vlak místo ve 2'/, až v 7 bodin do Kolína jedoucí.
Okresní město Ledeč, pp. koncessionáři i pp. ob
chodníci jistě nebudou k oné okoloosti přiblížeti a kli
dem a ačiní příslušné kroky u el. ředitelstva státních
dráb, nač se nevýslovně těší také jeden interessovaný.

Z Ronova. (Svěceníopatrovny). Velkolepou,
manifestační slavností oslavilo město Ronov dep jme
pin J. V., kdy posvěcena byla nově zřízená „jubilejní
opatrovna J. V. císafe Frant. Josefa I“ Bylo to dne
2. prosince 1698, kdy zastupitelstvo města našeho
usneslo se památný : dílem oslaviti jubilejní rok J. V.
a dílem tím jest dětská opatrovna pod vedením cti,
hodných sester školských. Počátek k fondu peněžnímu
učinila rodačka ronovská, velovážená paní Anna Sed
láčková, choť stavitele v Praze, přislíbivší a účelu
svému odevzdavši obnos 12.000 K. Tehdejší děkan
vidp. Fr. Vacek daroval 2.000 K a pozdějiještě 700K;
veleslavné c. k. místodržitelství v Prasezásluhou ad
ministratora nadačního velkostatku zdejšího pana
Jana Charváta věnovalo 2.000 K, občanská záložna
zdejší 2.060 K, vldp. Fr. Hlaváč, bisk. notář a farář
zdejší 600 K a jiní dobrodinei, jsko p. V. Prašák
1.000 K, p. V. Havelka, p. Fr. Skočdopole, atd. vě
novali celkem přes 1.000 K. Vydržování ústava, po
kud nestačí základní kapitál, vzala na sebe obec, jíž
milostivě roční příspěvek alíbilo c. k. místodržitelství.
— Již ranní budíček zvěstoval den slavnostní a vzbu
dil veselou nálada. Spolek vojenských vysloužilců,
hasiči, šivnostenský, katolický a zpěvácký spolek,
beseda a občanstvo místní i z celého okolí ehromáš
dilo se v hodinách odpoledních před radnicí a o 3.
bod. © čele městského zastapitelntví uvítal starosta
města p. Jos. Brader vřelými elovy všechny přítomné
a provolal Jeho Veličenstvu sláva. Vykonání posvát
ného obřada vzal na sebe k žádosti města ochotně
veled. p. Ant. Schreiber, bisk. vikář a děkan ve Žle
bech a za sasistence místního duchovenstva počaly
obřady v kostele, odkudě za zpěvu litanie loretánské
šlo se průvodem k opatrovně, ješ ulici zámecké stkvě
lou jest ozdobou. Slavnosti súčastnili se též ctihodné
sestry ze Žleb a z Běstviny. Po dokonaném svěcení,
při němě zapěl zpěvácký spolek, řízením osvědčeného
řiditele chora p. Em. Culka, Bendlův „chorál národa
českého“ u „sv. Váciave“, vystoupil na ozdobenou
tribonu pan bisk. vikář Aut. Schreiber a vzletnými,
nadšenými slovy promluvil od erdce k srdci převal
ného shromáždění. Ukázal na šlechetnou oběť, které

podalo se město zbudováním pomníku tohoto v důaz loyalního smýšlení svého, ukázal na význam opat
roven a ji odporačil péči ctib. sester, jež, nemajíce
ničeho jiného zde na světě k očekávání, mohou se ce
lou duší i tělem věnovati úkolu předsovzatéma. Po
té díky cezdal všem. kteří přispěli hřivnou svou ať
heotně či mravně, že ukamžik tento k radosti a cti
celého města nadešel, že dokonán úkol počatý, še při
praveny jsou jiš síně, aby v nárač přijaly dítky ne
vinné, které již P. Ježíš k sobě zval. Odevadávaje
psk badova účela svému, prosil, by Bůh seslal na
ni své požehnání a koranoval dílo pěstounek zdarem,
aby budova ta, k níž základ dán v roce jubilejním
a v den jmenin J. V. dokonána, byla města i vlasti
k rozkvětu, cti a slávě a skončil provoláním „slávy“
J. V., což shromáždění tříkráte nadšeně opakovalo a
hodba zahrála cís. hymna. — Pak odevzdána zpráva
opatrovny čtyřčlennéma kuratoriu a klíč od domu
ctih. sestrám. Po akončení slavnosti v chrámu Páně
koocertovala místní hudba na náměstí a den ukončen
koncertem besedního okteta ve velkém hostinci. —
Nepopíratelných a neocenitelných záslah o vznik, zdar
u dokonání díla má ne prvém místě veleobětavý sta
rosta p. Jos. Bruder, který nedbaje námah a neoblí
žeje ee na příkoří, překážky a nevděk se strany ně
kterých, šťastně vše ke cti města dokončil. Rovněž
mimo jmenované dobrodince zaslouží dík velevážená
paní Kar. Musilová, choť správce důchodu při na
dačním velkostatku, která s nevšední obátavostí pro
vedla ebírku potřebných věcí kuchyňských i ostatního
nářadí a vyzdobení a na penězích sebrala přes 2:0 K.
Taktéž p. Jos. Svobodovi, koželabu a řiditeli zálošny
buďtež vzdány díky za nezištoý dozor, jímž veškerou
stavbu od počátku až do ukončení nenpavně řídil.
I ostatním dobrodincům, jichž jména neuvádíme, aby
chom nemile ee nedotkli jejich skromnosti, srdečné:
„ZaplaťtPán Bůh!“ A kéž vzbudíBůhopatrovněi do
brodinců dalších

Výroční zpráva c. k. gymnasia Ji
čínského za r. 1903—3, vydaná ředitelem Ad.
Fleiechmannem, obsahuje zajímavý článěk úvodní z péra
prof. Jos. Vítke „K dějinám gymnasia Jičínského v le
tech 1807—1849“. Založeno bylo 1634. Vojt. Váci.
Eus. Valdštýnem, zrašeno 1777. Vylíčena jest vytrvalá
snaha občana obchodníka K. Kneisa dle jeho zápis
kův, by ústav byl znova zřízen, čehož K. Kneis dosáhl
r. 1807 a odtad jeou vypsány dějiny do 1849., vytý
kajíce, kteří vynikající učitelé a professoři v Jičíně
působili, a kteří později proslulí žáci na ústavě stu
dovali; ku př. praefekti Schěn 1816-19, Kudrna
1819-49., katecheta Sidon 1819-49, prof. Effenberger
1820-38, Dr. Fiibnrich 1831-49, Ficker 1811-14, Chmela
1818.30, Macháček Šimon 1826-46, Svoboda Váci.
1843.46, Šír 1820-40, Uhlíř 1940, Zenker 1847-49.,
s nichž někteří ještě po r. 1840 na ústavě reorgani
sovaném dále vytrvali. Žáků, kteří vynikli, jest řada

veliká; úpravastarých katalogů vylíčena jest výkasem studií Fr. Riegra ze Semil, naroz. 10. pros.1818,
který, v letech 1880 83 absolvovav 4 ročníky, odešel
„praemio donatne“ do Praby. Doba po r. 1849 pone
chána jest pozdějšímu vylíčení. Dle škol. zpráv jest
ředitelem Ad. Fleisobmann, 18 professorův a učitelů
řádných, 3 vedlejší. Žákův bylo konc. šk. r. 281, všech
jas. čes. Na učebníny přijato a vydáno 1278 K. Pro
spěch byl s vysnamenáním 22%, prvé třídy 739,
drubé třídy 5%. Školného zaplaceno bylo 6815 K, do

frančinu ve 2 odd. 45*/, krasopis ve 8 odd. 749, kre
slení ve 3 odd. 40%, těsnop. ve 3 odd. 60%, spěv ve
8 odd. 45%, těch žáků, jimž učení bylo přístupno.
Zajisté znamenitý důkaz neobyčejného vědeckého sne
šení stud. mládeže. Stipendist bylo 18 s ročním po
žitkem úbrnným 4048 K. Podporovací spolek přijal

880 K, vyd. na oděv a stravu 694 K, a má kmeno
vého jmění 17.134 K. O tělesný výcvik bylo pečováno
povinným tělocvikem 16 bod. týdně, turistickými a
vědeckými vycháskami žáků jednotlivých ročníků ve
dených třídními a odbornými profesury ve +3 výpra
vách; bylo bruslařů 79*/o,plavců 60%, kolojezdců 86%,
všechny žáky počítajíc. Maturitní zkoušky podniklo
19 oktavánů, approbováno s vyznamenáním 7, dospělo
11, neprospěl 1. Zpráva končí vřeloa vapomípkou nu

pro Mat. Hausera, zemř. 4. listop. r. 19% po zBletémorlivém konání povinností, za něž ve mu dostalo při
odchodu na odpočinek vysok. ministerského uznání.
Nový školní rok 1903.4 nahájen byl zápisem 258 žáků
do 8 ročatků.

Školská hlídka.
(6) „Školy mají dbáti výchovy mravně nábo

denské, bez náboženství výchova jest nemožná, protože
všechna výchova zakládá se na autoritě a pro lidstvo
nejvyšší sutoritou jest Bůh; rozam lideký za nejvyšší
autoritu vyblašovaný není autoritou dostatečnou, po
něvadž jest podroben bludu, jakož dějiny fil-eofis do
ovědčují a zkašenost, že i nejdůmyslnější učenci a
zpytatelé ve svóm vlastním odboru minuli se u prav
dvu. Uzná-li se roanm za svrchovanon antorito, tož
každý pak může si osobiti právo, aby bylo dobrým,
co on uzná za dobré; byl by pak člověk měrou věcí,
jakž řečtí sofisté učili. Uzná-li se Bůh za nejvyšší
autorita, pak jest mravoaka pro všechny lidi stejná
a stejně závažná. Jest tedy třeba výchovy na základě
páboženském.“

Těmito asi důvody dovozoval meai jiným Dr. Fr.
Nábělek na katolickém sjezdu v Brně potřebu nábo
žensko-mravní výchovy ve škole vůbec. Mohlo by se
mysleti, že národ náš, nad jiné vyzmamenávající se
hloubkou svého náboženského cítění, v dějinách takměř
srostlý s ideou náboženskou, národ opírající své zá
sady vychovatelské o arciotce náboženako-mravné vý
chovy A. Komenského, nikdy nebude potřebovati ob
hájců náboženské idey ve vychování. Leč doba přítomná
svědčí o opaku. V listech liberálních paedagogů již
nezastřeně se projevuje touha po tom, aby nejen ná
boženství nestalo se základem výchovy školní, nýbrž
aby neprosto bylo vyloučeno ze Školy. Čeho dosáhlo
svobodné zednářstvo francouzské v nešťastné a roze
rvané zemi sv. Ludvíka, to má ae státi i údělem země
sv. Václava. Četli jsme přednedávnem v předním li
berálním listu učitelském článek, v němž velebena
beznáboženská škola francouzská, v níž nesmí býti
kříž, z níž náboženství jest vyloučeno jako psanec —
a taková škola jest ideálem duchů, kteří mlaví jménem
českých pokrokových a liberálních vychovatelů. „Kdo
není se mnou — proti mně jest!“ pravil Pán Ježíš.
Vyloučení náboženství ze škol, jak stalo se ve Francii,
nutně by vedlo školu k tomu, že nezaujímala by sta
novisko neutrální k náboženetví, nýbrž dospěla by se
svými vychovateli tam, kde jest nyní učitelstvo zed
nářské Francie — k naprostéma boji proti víře. Když
minietrpresident Combes navštívil slavnost učitelů a
učitelek francouzských v Marseilu, uvítán byl od shro
mážděných zpěvem „carmagnoly“, z níž jedna sloka
zni: „Žít a umírat bez kněžoarů, tof republikána
pravého přání. Pryč s Kristem, pryč se svatou Pannou,
pryč e papežem. Tančeme karmaňolu, hukot kanonů
nechť žijel“ Katolíkům ve Francii zavřeli školy za
peníze vlastní vystavěné a rodičové noceni jsou do
státních sednářských škol posílati své děti. Může ae
mluviti ta © svobodě, může se miuviti o volnosti
přesvědčení? Nynější systém školetví nešťastné Francie
ukasuje nejlépe, že nejhoršího fanatismu schopno jest
jen proselytství nevěry. Nikdo, kdo jest šlechetného a
spravedlivého emýšlení, nemůže chváliti násilí, jež se
děje nábolensky smýšlejícím rodinám tím, že děti
jejich nuceny jsou státem do beznáboženských a proti
náboženských škol. Vedle sebe byly školy nábodenské
a školy státní beznáboženské. Školy náboženské byly
přeplněny — školy státní polopráadné. Živly proti
náboženské musily užiti násilí — odhlasovati násilné
uzavírání katolických škol, aby naplnily se školy bez
náboženské. Boj zednářské Francie proti katolickému
školství jest a zůstane akvrnoa v knitarních dějinách
lidstva zrovna tak jako Kameran, Tranaval a Mace
donie; zůstane však i výstrshoa pro optimisticky
smýšlející katolíky, kteří za nic nepovažují soustavné
snižování náboženství, jakožto vyučovacího předmětu
na školách a jakožto nejmocnějšího a nejpůsobivějšího
výchovného prostředku. Mošno říci, še většima uči
telů není stršena do tohoto proudu radikálně-proti
nábošenského, a še vedena sásadami Komenského
plně oceňuje výmam nábošenství při výchově,
jakkoliv nesouhlasí třeba s požadavkem Komenského
o škole na vyznání náboženském založené — zastra
šována jsouc chimerou klerikální nadvlády. Bude-li
se však v liberálních listech paedagog. soustavně dále
pracovat na podvrácení smýšlení náboženského —
snadno lze předvídati, jakých výsledků lze se nadíti.

Veliký význam náboženství ve výchově plně byloceněn v „S. Paedag.Slovníka“, vydávaném nákladem

odboru literárně- paedagogického i „Ústředním spolkujednotačitelských vČechách“. Nastr. 983. čtu:
„Náboženství jest velmi důlešitým předmětem

v soustavě vsdělavací; upravuje se jím mysl mládeže
k vyššímu, ideálnějšímu cbápání, zušlechtuje cit,
utváří mravní soustavu dacha, tvoří podklad budoucích
směrů života, vytváří svědomí, obrací ducha k vy
sokým představám, povznáší jej nad přírodu a vede
k asnání jeho závislosti od bytosti nejdokonalejší;

řidržuje svou autoritou lidi k plnění vůle Boží
dobrými skutky, vede je k bohopodobnostia jest tedy
vítaným prostředkem výchovy; náboženství předsta
vuje jedinou soustava vychovávací v rodinách; jest
jedinou rukovětí výchovy tam, kde by jinak nebylo
prašádnéhu poučení ani mravného vedení; Božská
autorita, ješ s nábošenství působí, jest je diná moc,

kteráš ku částečnémuplnění mravnosti pudí;
nad tu není moci nijaké; jisto jest: kde s rodin
tato autorita a její podstaí, náboženství,vymisa,
kde v náhradu sa minestojí ničeho,kroměpochyb



nevěry a vnitřní prásdnoty, ne-li pustoty, tam
nastal úplný anarchismus ducha: tsela odpo
vědnost rodičů 1 dítek k sobě navsájem a se švota
vůbec, a shouba mravní má lu volnost úplnou;
jest to nutnost psycbologické, aby pro úklid duše
měl člověk určitý názor náboženský, k němuž možno
mravnost připojiti aneb ji z něho odvoditi; lepší však
je toto drahé.“

Se slovy těmito, jež napsána byla zajisté pae
dagcgem zkušeným, soublasiti musí každý, kdo s láskou
a s vědomím zodpovědnosti pracoval na roli školské!
Dosud většina naších učitelů klade náboženství za
základ výchovy, oznává práci kněze, jenž jako bratr
e bratrem chce s učitelem prucovati na budoucnosti
národa a jakkoliv zdá se dnes, že atrana výchově
náboženské nepřátelská zmocnila se vedení — nábo
ženský duch národa zvítězí a přirozený pud sebeza
chování diktovati bude požadavek výcbovy náboženské,

Různé zprávy.
Papežská emcyklika. Ve své prvé,dne

3. října vydané encyklice, ev. Otec Pius X. vzpomínaje
volby své, velobí svého předchůdce. Ohledně programu
svého života praví: Ten neb onen hledati bude v naší
duši tajné snuby, aby z nich odvozoval světské úmysly
a přání strany. Prohlaňujeme, chtíce každému nicot
němu očekuvání předejíti, že před lidskou společností
chceme býti u budeme jen elnžebníkem Božím, jsouce
ustanoveni, ubychom vůli Boží vykonávali. Sv. Otec
dovolává so dále pomoci biskopů a přeje si, aby vy
chovůvání mládeže, zvláště pak té, která jest určena
pro stav dachovní, věnována byla zvláštní péče. Přá
ním jeho jest také, aby ve městech a na venkově vždy
více katolických spolků vznikaloa stávalo se vzory
křosť. životu. Doporučaje skautky křesf. milosrdenství,
jež třeba konat uezištně a bez ohledu na pozemské
výhody. Encyklika končí papežským požehnáním.

Katolicko-politická Jedmota pro
hoslovany ve Vídni a Dol. Rakousy

oslaví v neděli, dne 25. října t. r. své pětileté trvání
následujícím způsobem: I Dopoledne o půl 10. hod.
súčastní se Jednotu slavných služeb Božích v chrámu
Páně sv. Anny I. okr. Annagasse. II. Odpoledne v 6
hodin bude slavnostní akademie ve velkém sále Ná
rodního domu XV. okr. Tarnergasse 9., kdež bude:
a) Slavnostní řeč vlctp. dr. Fr. Hereanna, magistrát
ního komisaře z Prahy. b) Zpěvy, jež řídí p. Fr. Ha
louzska. c) Humoristické přednášky, řízením p. Fr.
Horáka. d) Taneční vínek. Podrobný program obdrží
každý u vchodu zdarma. Hadbu provede národní ka
pela p. Fr. Halouzky. Vetupné do slavnostní akademie
za dříve koupený lístek 60 h, u pokladny 80 bh.
Vetupenky lze obdržeti každon neděli ve apolkové
místnosti XV. okr. Pelzgasse 17., jakož i u hostin
ského v Národním domě.

„Němectví“ ve Víňmi. „AlideutechesTag
blatt“ naříká: Počešťování něm. živnostenského stavu
ve Vídni dělá ohromné pokroky. Největší část řemeel
nického dorostu ve Vídni jest již česká, čehož důka
zem výsledek zjištěný při sčítání lidu o národnosti
učňů v jednotlivých okresích vídeňských“. Ve všech
20 okresích naproti 6890 německým učňům jest 7779
učňů českých. Na dolnorakouském venkově není ani
jediná pokračovací škola bez českých učňů, při čemž
učňové pokračovací školy nenavětěvující 60 vůbec ne
počítají. Že mimo to nemaléma počtu nbohých dněi
ček českých učeníků dostaluse ta německého kabátu,
samozřejmo. „Čistota“ uěmectví ve Vídní nedá se udr
žeti ani příkazem, aby žadatela o měšťanskou bodnust
přísabali ns německý ráz Vídně. Našincům ve Vídni
schází pouze pravé uvědomění vlastenecké a pak čů
stečně samostatnější u pevnější postavení šivotní, ji
nak by ve Vídni mocněji rozblaholil jazyk český, že
by milí páni až trnoli.

Dobrou chnť. Výroba líhu z lidskýchvý
kalů, toť nejnovějším vynálezem v chemii, její učinil
chemik J. Z. Dornig v Trachově u Drážďan. Z jed
noho kilograma uschlých výmětů vyrobiti prý Ize
„suchou ceston“ 70 gramů alkoholu. Dokázáno jest dále,
že 100 kg výmětů dá v litrů alkoholu, 100 kg bram
borů jen 116 litrů. Již utvořila se také společnost,
která blízko velkých měst založí továrny na průmy
slové zužitkování lidských odpadků. Tento alkohol
chutí svou nerozezná se prý nikterak od alkobolu
bramborového. To se milovníci alkoholu, nižší i vzne
šenější, budou asi olizovati! *

Vzrůst těla lidského není vevšech čá
stech stejný. Do výšky přestává člověk růsti ve 20.—
24. roce věku svého, kdy vývin kostry je ukončen,
Leč svalstvo jeho roste stále a dosahuje vrchole své
mohutnosti teprý ve 40.—50. roce. Aš do konce žití
lidského rostou stále z útrob plíce, erdce, játra a ža
ladek, naproti tomu « pokračujícím stářím ubývá
mozku a ledvinám na váze.

Hospodářský význam drůbešnietví
správně oceňují v — Uhrách. Roku 1902 vyvezli Ubři
sa 24,021.288 K drůbeže do sousedních semí a atr
£Mlis vejci a peří 67,348'640 K. 'Nyní chěvají ročně
daleko přes 110,085.900kusů drůbeže, a my samí

latíme Uhrům za drůbež přes 325 mil. K ročně.
čně se odchová za 75 milionů K drůbeže, ješ se

£ většiny vyveze za hranice. Uhry jsou nyní drahou
zemí, drůbežna vývoz pěstující. A a nás drůbešnictví
dosud platí za bezvýznamnou libůstku bospodyně.

Jaký je který márodf Francousiprý
jsou zdvořilí, avšak lehkomyslní a neafálí. Angličané
vytrvalí a dobročinní, při tom všák i pyšní, vypočí
taví a siskuchtiví. Španělové mírní, hrdí, vážní, ne
vědomí a leniví. Němci domýšliví, lhostejní, marniví
e pilní. Tuláni prudcí, vášniví, hněviví, vznětliví a

Derozvášní.Slovanévždycky nesvorní,trpět "aádojívíce "od cizích než od svých, v neštéstí malomyslní,
ve štěstí bujníj (444 Axm ua 000

" Maté pravidla:přo-obekodníka. Chápoj te 'dobrá-přílošttosti. neboť otra přijde jenom sřídka.

buď v arčitou hodinu po ruce a uepoužívej prázdných
vytáček. Kdo jest nespoleblivý ve věci neputrné, bude
takovým i ve věci velké. Úvěr jest duší obchodu, ale
nebuď lehkomyslným ani v poskytování úvěru ani
vdložení ve. Boď vytrvalým ve svých podnicích ane

dej se poočevávanými osudy připraviti o naději anejtěžší obstarej vždy sám. Vyjd-š li «i za obchody,
opatři je rychle a nezdržuj se věcmi vodlejšími. Ne
ztrácej v obchodních hodinách času neužitečným mla
vením. Tvá obchodní místnost musí býti příjemná a
lákavá, učiň ji místem, kda ne nojradějí zdržuješ, nu
procházkách nesbromažďuje nikdo bohatství. Záleží
tosti obchodní vyřizuj vždy s vážností a pozorností.
Buď přísný, ale též lideký ku uvým zřízencům, žádej

od svých lidí přesné plnění povinností a plať je dlevýkonů. Nedej se svými podřízenými neb obchodními
příhodami nikdy přivésti z míry, nedej so okamžikem
strhnoati, neboť pak ztrácíš na vážnosti a vlivu.

Základové hry klavírmí. Sopenlprof.
H. Trneček, výklady provází prof. Kar. Hoffietster.
Sešit 1. Cena 1 K 50 h, nakladatel Mojmír Urbánek
v Praze. Nové dílo obou věhlasných paedagogů praž
ské kopnervatoře překvapuje svojí důkladnostr. Zcela
nová methoda na základě dlouboletých zkušeností vede
žáka rychlým a jistým způsobem k dokusalosti do:
brého pianisty. Jest to n“co zcela zvláštního, odliš
ného ou všech, dosud vydaných škol a jak pozorovati
lze již na prvním sešitě, odstraněny ta všecky nedo
statky, jež shledá:áme v jiných školách Llavfrních.
Rodičovédobře učiní, badon-li žádat rozhodné na svych
učitelích, aby dítky jejich byly podle této školy vy
učovány; získají tím rychlejší postup u jistý úspěch
v methodě vyučovací. Uváem vyžaduje škola ntelli
gentního učitele klavíru, jenutakový může dle nové
methody Trneček-Hoffiaistrovy vynčovati. Skolaje-t
nejlevnější svého druhu vůbec. Nakladateletví nešetřilo
nákladu na skvostnon úpravu. Doporučujeme školu
tato co nejvřeleji. Celý I. díl vyjde ve 4 sešitech po
1 K50b.

Firmounpaní Albíny Markové v Ii
berel byly zaslány vzorky zimních dobrých látek,
jež vyloženy jsou ve spolkové místnosti. Pre dobrou
jakost a levné ceny lze látky vřele doporučiti a to
tím spíše, jelikož tato snaživá česká firma v azavíra
ném území zasluhuje všestranné podpory.

Nelíbejte mrtvoly. Mrtvolylíbati, ať již
byly postišeny nemocí jakoukoli, jest vždycky nebez
pečno. Tak nedávno zaplatila takový poricek smrtí
žena brnčíře Briimera ve Veltenu u Berlína. Dítě jojí
se těžce opařilo vařícím mlékem u skonalo. Matka
v žala políbila dítě v rakvičce; hned na to se roz
stonala « umřela otravou krve, kterou vi apůsobila
políbením mrtvoly vlastního dítěte.

Naše „vlastemecká“ ochota. Die „Čo
ského Jihu“ ocitl se sněmovní pracovní program mla
dočeské strany nejprvé v listech německých a také
telefonován byl dříve do Vídně, nežli byl dodán če
ským listům. Známo rovněž, ž« až kdysi před tím
spad k vůli německé chvále čeští politikové měli ne
jednou pohotově své české řeči v německém pfe
kladu pro německé zpravodaje a Čestí zpravodajové
že ei musili české řeči českých politiků do Českých
listů překládati teprvé z němčiny| Takovou ochotou
se naše „vlastenecké“ rozborlení vždycky za úsměvu
Němců rozplyne a pak znovu e křikem un Něwuceza
svaté právo národní!

Židé a sociální demokraté Nezů-talo
bez povšímnutí širší veřejnosti, že vídeňátí sociální
demokrati pořádali demonstraci proti caru Mikalášovi.
Ač král anglický a tím méně cínař Vilém nejsou žádní
přátelé socialistů, přece bylo ve Vídni při příjezdu
těchto panovníků úplné ticho. Jakmile se ale tu měl
objeviti car ruský, tu hned trouby židovské volaly
své vojsko na poplach. Na povel židorských pohla
várů svých museli vyrakovati nejprv slovanští a po
nich němečtí socialisté, aby bouřili proti raskéma pa
novníku. V Rusku šlapou židům na paty a proto ten
lomos v Israeli a v jeho armádě. 0.

První česká pout do Lard. Nejdůst.
pan biskap Terbský Megr. Frant. Xav. Sohěpfer od
pověděl na můj děkovací přípis vlastnoračně takto:
„Děkuji Vám, milý pane faráři, za Vaši laskavou
vzpomínku. Oznamte svým milým čepkým poutníkům,
že jich nepřestanu býti pamětliv u zázračné jeskyně,
a:že je ještě jednou žehném z celého srdce — zvláště
Vaši dobrou, zbožnou matku a Vaše bratry + Fr.
Xaver. biskup Tarbský.“ Uváděje tento přípi« milým
poutníkům ve známost, sdělují, že na všeobecnou
žádost poutníků vyjde tiskem epis o naší pouti, jenž
bude obsahovati: 1. popis pouti, 2. všechna kázání 0
pouti konaná, 8 zpěvy (vložky, zpívané od členů
pořadátelstva. Spis tento bude se posflati — kromě
poutníků — pouse na objednávku. Kdo by si jej tedy
přál, nechť se co nejdříve přihlásí. Leopold Kolísek,
farář v Předklášteří u Tišňova na Moravě.

(8) Sjezd evamgelíků. Mnohořečí,mnoho

nedůeledností a málo prerán Tak krátce charakterisojiajezd českých evangelíků. Páni řečníci peřád objaeňo
vali, co objasnění nepotřebuje, a z daleka se vybý
bali tomu, o co strhla ae bádka mezi „Nár. Listy“ a
„Časem“. To jest jedna skutečnost. Druhá wejeví
v tom, že, byť ne formálně, přece jen fakticky čeští
evangelíci všinuli se do strany reslistické, jejíš ge
neralissimus, Masaryk, sice přítomen nebyl, ale měl
tam svého místodržitele Herbena, který referát ovůj o
sjezdu vycpal těmito superlativy: velkolepý, uchvacu
jící, mohutný, překvapojící. Bez odporu veliký zájem
ne sjezda měla tedy i abonentní politika, jiš Herben
fedruje jsko účel posvěcojící prostředky. Nic jiného
není zajisté v „Uase“ neš nenstále se vracející tvrzení,
že „Nár. Listy“ pěibíjejíce evangelické duchovníky
ie Horbenem, útočily prý na všechon evangelický lid.
Sledoval jsem zápas ten pozorně a mohu říci s do
brým svědomím, še v tomto obledu „Čas“ probnaně
lše. Věc'tato vymýká se novinářské polemice dvou
listů a po stránce mravní a kultarní stárá se před
mětem veřejné pozornosti, neboť ta jest interesován
kaádý poctivý člověk“ Budou-li dále trpěny takové
zjevy, nabude lež legitimity, špísa rozteče ve veřej

stoty budou podvráceny. Nejde ta jeno „Nár. Listy",
nýbrá o kašdého českého člověka. Pravda, jako jest
statkem všeobecně lidským, není o nic méně majetkem
českým, jedná-li se v potlačení její orgánu nnivereit
ního filosofa, jebož ustálenou theeí jest humanita a
národní umravnění. Jakkoli realisticko-evangelický
orgán v hlávání pravdy počíná si jakoby z moci
úřední a přisuzuje ei sebevédomě v tom ohledu kom
petencí co nejrozsáhlejší, přece ani po přijetí evange
lisma jako „menšího zlu“ nemůže si odepříti mrav
ního požitku prardn políčkovati a překrucovati tam,
kde se jedná o jeho etrsunické zájmy. A síť svých
zájmů roztahuje po celé šíři u hlunbce našebo národ
ního života. S blediska předchozích řádků můžeme
mluviti též o evangelickém ajezdu, v kteráž příčině
musíme Si věimnouti spíše blavních aktérů, vežli
plena, za něž přimluvil se již evapgelík dr Chmelař
tvrzením, že to byla jen nemyalící maseu, Prvý mluvčí
dr. Souček v řeči, un jednotlivých místech potřebující
důkladného komentaře, vděčně přejal mnohá rčení
realisticka zejména 0 fangličkářském vlastenectví, če
hož možno anad ožiti při vhodné příležitosti, ule ne
bodí se do obsahu řeči, jejíž povýšené tbéma vzbozo
valo oprávněné očekávání « zajem. Mlavil-li a patho
vem o svobodě uvědomí, což nás při dosavadních
zkušenostech u evangelíky překvapilo, bned na to do
lužil o haabě, že předseda č-ské obce sokolské dává
na radnici ulonžiti taši a chce Husa smířiti s Římem,
u to nás zase již nepřekvapilo. Dr. Souček ovšem du
kázal tím, že má slova hotová pro všechny přepadya
Že 8 pružností zásad dobře jest obeznámen. Výtka
dra Podlipnému učiněná určuje také rozhodnatí, jak
dalece naše veřejnost může přijímati 1 tento výrok
půně řečníkův: „Nežádirne ani žadného stranéní sobě,
protože v nadržování vidíme projev přízně a podpory
bez podstatných objektivních a mravních důvodů“.
A žádal-li p. dr. Souček, že náboženská otázku v če
ských srdcích mu<í býti vzkřidena a lušténa směrem,
jaký akazojí cesty, pu kterých prý kráčeli otcové, pak
ovšem měl pravdu, ale jen potud, puku ukazoval na
cesty původní České konfegse, cd níž so synové, ve
deni pruským evangelismem, důkladně odchýlili. Z ostat
ních řečníků obzvláště silně vyjadřoval myšlénk, avé
p faráf Žilka Slyšmo: „Náš národ jako národ malý a
ochuzený hmotně i duševně a dachovné nemá tolik
samostatného svérázného Života vnitřního a fondu,
aby mohl pouze ze svého tráviti. My, kteří jsme v ci
zině byli, můžeme zaračiti, že nejlepší přátelo českého
národa jsme poznali v cizině, lidi, kteří vědí mnohem
lépe než vlastenci u nás v Čechách, čehojest našemu
narodu potřeba a přejí ma toho“. Na podkladě výtek
v přičiná podeztelých styků evangelíků našich e Němci
musíme nutně azavírati, že témi přáteli cizinci míní
p. farář Žilka Němce evangolíky. I „Čas“ tvrdil, že
evangelíci hledají za hranicemi v Němcích přátel če
ského národa a že jich skutečně získávají. Bohužel
výsledků těchto obětavých a vlasteneckých snah po
sud nikde není pozorovat, a přece styky ty, dle vlast
ního přiznání na ejezdu, trvají již bezky dlouho. kdyš
evangelík Momsen blásal nutnost rozbití českých le
bek, vyskytly se německé vusopisy u němečtí vzdě
lanci, kteří barbarské choutky svého historika odeon
dili, ale — byli to jen katolíci. Horlivé styky našich
evangelíků, jak patrno, v nedávné minolosti ještě
dosti dobře nepůsobily. A jek působí ve prospěch náš
v přítomnosti? Pan Kurt Schiudovský přišel na Hu
sovy elavnosti obhlížet, jak dalece již jsme připraveni,
aby otázka Česká byla zralá ke svému řešení v rámci
tásko-německé politiky. Vlastenecké unahy našich
ovangelíků v cizině německé získávají nám tedy přá
tel, kteří radostně samým přátelstvím chtějí nás uda
siti. Povídání páně Žlkovoo nedostatku vnitřního
života národního dosvádčuje jen, jak páni jeoa pro
piknati cizím nazíráním, nám nepřátelským. Pan řeč
ník vidí v národě našem zmrzačeného žebráka, jenž
žebře o almužnu a přátelství v tábuře, jebož jediným
cílem jest nás pohitit. Ostatně ponišojící taková tbe
orie jest velikou lží, kteroa mohl sploditi jen abnor
mální poměr naších evangelíků k Prusku. Uspěchy us
poli kaltary bmotné u intelektuální podvrací takové
kuliší skubrání, jako vycházející slunce rozplašuje
noční mátoby. Jinak p. farář Žilka podceňováním tím
zasadil též nepříjemný políček evým věrným spojen
cům realistickým, kteří podle vlastního hodnocení
jsoa samá věda, krém a smetánku v oblastech du
ševních. Přítomný p. Herben, byť enad sebevědomí
jeho nárazem tím se zachvělo, přimhonřil shovívavě
oči, aby si nekazil plánu, přivábiti všechny evange
líky jako odběratele „Času“. V té práci pomábá mu
z Vídně onen výtečník, jenž, útoče na vše katolické
vůbec a mnasvaté a světice zvlášť, v šílenství přím,
idiótekém podepírá kvalifikaci „Časn“ jako orgán
pro šíření evangelického klerikalisu. A resultát c
lého ejesdu? Sjezd, jejá poradil ovangelíkůmmdr. A.
ben, byl skutkem velmi nediplomatickým, jakkoli j"
nak ve většině národa sjéďnal důkladeé vyjasnění
Polemika novinářská by se byla rozplynula, ale ofici-.
elní sjezd výtky ještě více odůvodnéným podezřením
přibervil a určité přihrotil. Ujišťov »nejlepě
vlastonectví zůstává vyčpělou limonádvu, protože p
veškeré ono dušování inkrimovaná fakta styků s ně
meckou cizinou nebyla vyvrácena. A mlavili-li páni,
že nechtějí slov, nýbrš še žádají skutků, pak velmi
cenným skutkem by bylo, kdyby p. pastor Dadek byl
vysvětlil svůj sáhaduý dopis, Mimo jiné tento dopis
byl tak vysokým echodem, že vůdcové evangelíků ne
mohli jej překročiti a vystoupiti na vrchol vyjasnění
a šádoncího ospravedlnění před celým národem.

(Zasláno).
Vldp. P. Fr. Novákovi,

C. Se. R. ve Vídni.
Nebylo nikterak naším úmyslem, podceňovat

miosionářskou práci Vaší kongregace, nýbrá chtěli
jeme prostě podat věrný obras myšlének, které na
schůsi velehradské proudily, a invektivy na katolickou
Modernu mířené uvést na pravoumíru. Vybledávojme
pyní raději to, co nás pojí, neš to, čím se lišíme, a
silme ce vzájemně k úspěšné práci pro rozkvět víry
a vsdělanosti.

Redakce Nového Života
v N. Jičíně 5, 10. 1903.



(Zasláno.)

Ohražšení.
„V Obnově č. 39. dne 26. září t. r. jest v od

starci „Obrana“ citován r „Bílého Prapora“ úryvek
se sjezdové feči vp. S. Boušky, jenž vzbudil domněnku,
jako by dachovenstvo vikariátu náchodského, ahro
mážděné dne 8. Července 1903 na pastorální konferenci,
usneslo se na nějaké resoluci, čelící proti křesťanským
sociálním spolkům; tou příčinou vidím se nucena se
čtenáři Obnovy následující sděliti: Jebo Milost ndp.
kapitulní vikář dr. Alois Frýdek v době osiření die
cóse ustanovil za předmět rokování o letošních pa
storálních konferencích svým kněžím mezi jiným též
otázku : „O užitka nebo škodě epolků vůbec a kato
lických, náboženských i profáních zvlášť.“

Otázku tuto písemně vypracoval vp. Pradič,
kaplan v Červeném Kostelci. Při čtení toboto vypra
cování na letošní v Náchodě odbývané konferenci týš
velebný pan podotkl, če tuto otázku, nemaje po ruce
dostatečných dat, vypracoval jen z částky a mlavě ve
vypracování svém o křesťanských sociálních spolcích,
uváděl obtíže rozličného druhu, které se naskytají
při zakládání a řízení těchto spolků jak ee strany
členův, tak i se strany jejich představených. S těmito
vývody nejen přítomní účastníci porady souhlasili,
nle mnozí i rozličné obtíže spojené se zakládáním a

Hzením apolků těchto ze zkušenosti vypravovalŽe by ale přítomný účastník konference, ve
lebný pan P. Sigismund Bouška, kaplan v Polici n.
M., nějakou resolucí by eeutavil, jejíž hrot by byl
namířen proti stávajícím | křesťanským sociálním
spolkům, a kteroužto resolací byl účastníci konference
souhlaeili, ji za svou přijali a odhlasovali, o tom mi
jako předsedajícímu této konference nejen není ni
čebož známo, nýbrž i proti takovémuto tvrzení musím
se jménem dachovrenatva na pastorální konferenci dne
8. července v Náchodě ehromážděného jako nepravdi
vému obraditi; ostatně protokol, sepsaný o této schůzi
a saslaný hned po konferenci dne 9. Července 1905
pod č. 124 vic. nejdůstojnějšíma bisk. konsistoriu
v Hradci Králové, kdež, jak se pamatají, nižádná
zmínka o nějaké podobné resolucí ae nečiní, může
každého při nahlédnutí do něho o pravdivosti mých
slov přesvědčiti.

Frant. A. Peckr,
b. vikář Náchodský.

"Tržní zprávy.:
V AradoiKrálové, dn- 3, října 1903 1 hl

pšenice K 1020—1300, šíta K 920—960, ječmene
K 840—9 860,oves K 4 80—5 40, prosan K 960—10'00,
vkve K 7-40—9-80, hrachu K 16:00—20-00, čočky
K 22-00—24'00, jahel K 20-—, krap K 1600-—3600,
bremborů K 3-20 -340, jetelového semene červeného
K 80-00—100'00, máku K 2650—27-50, Iněného ne
mene K 1400—1620, 100 kg. žit, otrab K 10-00,
pšenič, otrub K 950, 1 kg másla K 2-16——2-28,
1 kg. sádla vepřového K 1'72—1'78, tvarohu K 028—
032, 1 vejce 6—6 hb. 1 kopa zelí K 420 —5-50, cerele
K 080—£-40, kapusty K 0'80—1-40, 1 bl cibule K360,
—540, 1 kopa drob. zeleniny K 0:50—420, 1 pytel
mrkve R 1:40—260, 1hl jablek 3'50—8'00, 1 bl brušek
420—6' 0, 1 bečka švestek 1-10—2-10, Na týdenní
a obilní trh v Hradci Kr. 3. října 1908odbývaný při
vezeno bylo: 1) Obilí: bl pšenice 812, žita 293,
ječmene 348, ovsa 309, prosa 1%, vikve 3, brachu 5,
dočky 0, jabel 8, krap —, jetelového semínka 8,
lněného semínka —, máku 12'/,. 2) Zeleniny: zelí 124
kop, cerele 68 kop, kapusty 136 kop, cibule 91 hl.
drob. zeleniny 286 kop, mrkve 58 pytlů, brambor 826 hl.
8) Ovoce: jablek 26 hl, hrušek 12 hl, švestek 560 beček
4) Drobného dobytka: vepřů 16 kusů, podavinčat 677.

Listárna redakce.
Dp. K. O důležitosti katolických epolků přine

seme příště delší úvahu.

Kdo dosud nepředplatil,
učiň tak neprodleně.

Podporujte naše inserenty
"a při objednávkách odoolá

vejte se na Obnovu.

Jýmýsý:j-práahný:Jujiúnývýněiujna:dní

= Paramenta. -M

Ipnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškndly, faráře ve Yýprachticích)

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

výrobní závod |
všech kostelních paramentů, k

praporů a kovového máčiní.
i Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázka JŠ

se na požádání franko zašlou. :
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PARA, PANNA dě 388

aě 208 a NAMONÁ

Rmm tana

Sklad Eliščíno nábřeží proti lab- g
skému mostu —————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. Frvní výstavní ceny.

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 ma splátky bez zvýšení cen!

Ba Přijme se zručný

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodinyv trahlářekém

závodě

Frant. Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)

m C3: ae ASOEACHRACAROVV 667
4 8) 2) Ý $ COJKNXACG

WB“ Žádejte "JB
u svého knihkupce.

Nejlevnější klavírní škola.s- m
vyšel )m m

/ » »hry klavírní.
Sepsalprof,Hanuš Trneček,

professorKarel Hoffmeister.
Celý prvý díl, který postačí na dobu

MB- po K 1-50. -SN
Zavedeno ne pražšká konserratoří a

Š

Nové epochální dilo.

Právě sešit

úkladové

Výkladem provází

1 roku, vyjde během 3 neděl ve 4 geš.

na nejčelnějších hudebních učilištích
v Rakousku. ©

Sešit 1. zašle na ukázku

"k .závodUv ©
V PRAZE, ©

Jungmannova tř. 1., Hlávkův palác.

Za cemy Následkem spojení dvou
výrobní.“m akladůnábytkovýchprodávám

za cemy výrobní

MADYAKr,
ne n zaříz doí pokojů,Nábytek,z n

Soooooooo0ooo0000000006

sw Pravý W

Nlalinský křen
z nejlepších mal. křenovek

zasílá poštou proti dobírce 5 kg balíčky
franco 30 kořenů 3-25 K, 25 koř. 375 K,
20 kořenů 425 K, 15 kořenů 5 K od
10kg. výšedráhou nefrankovaně za 44h,
za 56 b, za 62 b, za 76h, za 1 kg.
Směs 3 kg. křenu, 5 kg. cibule, 1 kg.
česnekua 1 kg. petržele za 3 K.

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

000000000000000000000

Svaté obrázky
všeho druhu, nabísí

ve velkém výběru a sa svláště výhodných podmínek

Karl Šimek V Č Budějovicích.
pap- Vsorky jsou na pošádání k dispos'A. W

Řádný katolík,
u veliké tísni bez vlastní viny se nacházející,
prosí za místo kostelníka, školníka

a pod., nejraději ve větším městě.
Lasbavé dotazy zodpoví admivistrace Obvovy.

Pro každou rodina a výbavy pro nevěsiy

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocného
lidového podviku

„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 zvláštní výhody.

Do000000000000000000000000

©0000000000000000000000000

EDA PAPSROTAESTi"

Oltáře,soch vaj.
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 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí franko zašleme

Nejlepšíodporučení! | Plánya rozpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.
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Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové“ $k

í] B“ Vyzvání9
' | v o o o o

| k převzetí akcií nové emisse za cenu jmenovitou dosavad
|

ními P. T. pány akcionáři!
Řádná valná hromada akcionářů akciové společnosti „Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové“ ze dne 22. února 1908

usnesla 8e na zvýšení akciového kapitálu

|

z dosavadních EK1,000.000— na IK 2,000.000 —
| vydáním nových hotově splacených! kusů 2500 akoií po K 400—
| a bylo toto zvýšení akciového kapitálu vysokým c. k. ministerstvem vnitra ve srozamění s vysokým c. k. ministerstvem fioancíze dne 17. června 1903 čía. 26.595 schváleno.

Následkem toho vyzývají se ve smyslu $ 7. stanov dosavadní P, T. páni akcionáři, aby chtějí-li užiti vybrazeného jim
předního práva na převzetímových akolí za cenu jmenovitou EK400 —,
přiblásilise na tiskopise,který jim na požádánívydán bude u Zálošmího úvérního ústavu v Hradel Králové

ve lhůtě ode dne 15. září do 30. listopadu 1903
za současného předložení tolika kosů akcií s kupony a talony, na kolik kusů nových akcií činí nárok a aby zároveň složili
v hotovosti celou hodnotu jmenovitou npsaných akelí.

Upsané -akcie nové, které bráti budou podíl na zisku dnem 1. ledna 1904 počínaje, vydány budou upisovatelům proti
vrácení zatímní stvrzenky počátkem roku 1904.

| Do dne 31. prosince t. r. braditi se bude upisovatelům ze složených obnosů na běžném účtě úrok 49/,, Akcionáři,
kteří by svého. práva přednosti způsobem uvedeným nepoužili ve lhůtě svrchu stanovené do dne 30. listopadu t. r., pozbudou ho

| a správní rada naloží s přebývajícímí novými akciemi ve Simysla $ 7. stanov.

V Hradci Králové, dne5. srpna1903. Správní rada
Záložního úvěrního ústavu v Hradoi Králové.

$ 7. stanov: Při rozmnožování akciového kapitálu, v mezích$ 6. ustanovených, přísluší vlastníkům akcif až dosud vy
daných předem právo, nabýt: nově vydaných akcií v poměrusvého akciového majetku za cenu jmenovitou.

Nebylo-li ve lhůtě správní radou veřejně prohlášené tohoto práva přednosti užito, baďtež přebývající nové akcie eprávní
radou jinak, ne však za menší než jmenovitou cenu prodány.

Strží-li se za ně nad cean jmenovitou, má přebytek připadnouti záložnímu fonda akcionářů. Každá změna akciového
kapitálu má v rejstříku obchodním zapsána býti.

AABIDAPETROL neristisro mítrav
Seine ZR Půjčky

v každé výši na libovolné splátky obdrží c. k.
státní, zemští, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni pre.fegoři, učitelové atd. Páni dů.

Kanonickétabulky||- m smimosměpor
ústně vysvětlivky.

pro oltáře,v provedenívelice zemských, jakož i černých
vkusném,dvoubarevném,sob- Rudolf Tylš, Hradec Král., ., ,
rubou dvoubarevnou, nabízí Velkénáměstí,č. 25. nabízí za velmi levné ceny

ve třech velikostech - | F. rant. Marek
Biskupská knihtiskárna Harmonium || český,křesťanskýzávodakao
o Hradci Králové.—= o třech hrách, | . .: v Liberci.

silného, ušlechtilého zvako, hodící se zvlášť pro |

S SR 5: Boa ab aha koplineboškolu, noprodá v Hradej Vzoryna požádání.Též na splátky.XE ASE | PPOR KOS Ctěné poptávkyzodpovíadministraceObnovy.

| kněžskékolárkya náprsenky,6 “*e"o druhu prádlo <

ÓřanislauJirásek v radci Arálové, Velkénáměstí číslo196.
| Br Obrovský výběr "8 (P pp- Úplné-n ge- Novinky kravat. “W
| letních turistických košil. výbavy pro „nejdčsty Továrnískladbíléhoprádla.

Majite': Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk, kothtiskárny v Hradsi Král.



Jana Leopolda Haye,
biskapa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

jíž roku 1783 k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

PodáváDr. Vácslav Řezníček.

(Pokračování:.

10. (69). Záboř. Panství Nové Dvory. Kněží.
Farář Jan Semelka.

Přifařené obce. Záboř, farní ves, kde na
všecky svátky a mimo to každou druhou neděli
řádné bohoslužby se konají. Vinařice, vesnice, jež
jest jenom '/, hodiny od farního chrámu vzdálená.
Sv. Kateřina, Kobylnice, Bernardov, vesnice '/;
hodiny od farního chrámu vzdálené. Lášice, Habr
kovice, vesnice hodinu od farního chrámu vzdálené.

Kommendátní a filiální kostely. Ve Sv. Ka
teřině jest filiální kostel, v němž se každou druhou
neděli farní bohoslužby odbývají.

Školy. Škola v Záboří jest velice prostřední
a jest obzvláště v létě jenom málo navštěvována.

mezi nejlepší počítati nelze.
Obyvatelstvo. Záboř 163. katolíků, 23 pro

testantů; Vinařice 138 katolíků, 13 protestantů;
Sv. Kateřina, Kobylnice, Bermardov 315 katolíků,
83 protestantů; Lišice, Habrkovice, 198 katolíků,
29 protestantů. Dohromady 814 katolíků, 148 pro
testantů.

11. (70.) Nebovidy. Panství Červené Pečky.
Kněží. Farář | František ©Sebastiani de © Ču
stalovic, na pohled drsný muž, jest od svých
farníků milován, poněvadž žádné ze svých povinností
neopomijí a poněvadž v základě této podstaty sku
tečně dobré, dobročinné srdce zakopáno leží. Jeho
mravy mají mnoho podobného s lidem a také tato
rovnost se líbí. Při požadování svých důchodů jedná
s lidem mírněa v celémjeho na pohled drsném jed
nání prozařuje všude dobročinná citlivost jeho srdce.

Domácí jeho kaplan Josef Reimann jest
ctnostný, pilný kněz.

Jeho místní kaplan v Sudějově nebo jak se
jinak říkává u sv. Anny, jest Jan Glassberger.

Přifařené osady. Nebovidy, vesnice s farním
chrámem, v němž na všecky svátky a každou druhou
neděli řádné bohoslužby se konají. Hluboký Důl,
vesnice, Červené Pečky, městečko, Dobešovice, ves
nice '/„ hodiny od farního chrámu. Polepy, Bojiště,
Opatovice, Bohouňovice, vesnice '/, hodiny od far
ního chrámu. Radboř, vesnice hodinu od farního
chrámu. Velké a Malé Kbely, vesnice 1'/, hodiny
od farního chrámu. Kořenice, Sedlov, Těšinky, ves
nice 1'/, hodiny od farního chrámu. Velké Králice,
Sudějov, Malé Králice, vesnice, jež jsou 4 hodiny
od farního chrámu v Nebovidech vzdálené. Kamenná
Lhota, Budy, Zandov, Pivnisko, Všesoky, Vernířov,
vesnice, kteréž všechny ve vzdálenosti '/, hodiny
kolem Sudějova leží.

Lokální kaplánky. Při veřejné kapli v Sudě
jově ustanoven jest vlastní kněz, kterýž zde pro
tuto a okolní vesnice na všecky neděle a svátky
řádné bohoslužby koná,

Kommendátní a filiální kostely. Pečky mají
filiální kostel, v němž na všecky svátky a každou
druhou neděli řádné bohuslužbyse odbývají. Radboř
má kommendátní kostel, v němž na třetí neděle
v každém měsíci a ve svátcích po celý rok řádné
bohoslužby se konají. Ve Velkém Kbele jest filiální
kostel, v němž devětkráte ročně bohoslužby se
odbývají.

Skoly. V Pečkách škola, jediná v rozsáhlé
farnosti, jelikož učitel jest nucen svou obživu ve
dlejšími výdělky sháněti, úplně upadla.

Obyvatelstvo. Nebovidy 280 katolíků, 3 pro
testanté; Hluboký Důl, Pečky, Dobešovice, 656 ka
tolíků, 5 protestantů; Polepy, Bojiště, Opatovice,
Bohouňovice,516 katolíků; Radboř 152 katolíků;
Velké a Malé Kbely 203 katolíků; Kořenice, Se
dlov, Těšinky 33% katolíků, 3 protestanté; Velké
Králice, Sudějov, Malé Králice 250 katolíků, 1
protestant; Kamenná Lhota, Budy, Žandov, Piv
nisko, Všesoky, Vernířov 489 katolíků, 4 prote
stanté. Dohromady 2883 katolíků, 16 protestantů.

12. (71). Kaňk. Panství c. kr. horní soud.
Kněží. Administrator fary Karel Setz jest dobrý,
snášelivý muž, který se výborně obratností v úřadě
kazatelském vyznamenává a proto se svému lidu
líbí. Má důvěru svých farníků.

Přifařené osady. Kaňk, městečko s farním
chrámem, v němž na všecky neděle a svátky řádné
bohoslužby se konají. Grunta, Libenice, vesnice '/,
hodiny od farního chrámu vzdálené. Dolany, ves
nice '/, hodiny od farního chrámu vzdálená.

jenom dvakráte ročně odbývají.
Školy. Škola na Kaňku jest dle nové vyu

-————

čovací methody dosti dobře zařízena, jenom že jest
od školní mládeže málo navštěvována.

Obyvatelstvo. Kaňk 583 katolíků, 5 prote
stantů; Grunta, Libenice 221 katolíků, 143 pro
testantů; Dolany 51 katolíků, 111 protestantů
Dohromady 855 katolíků, 259 protestantů.

13. (72). Malín. Panství Sedlec. Kněží. Ad
ministrator fary Mauritius Saueriwecin z. cistercia
ckého kláštera sedleckého jest nábožný, mírný, hor
livý muž, kterýž při důkladném vysvětlování ka
tolických pravd nezapomíná, čím jest člověku, čím
jest zákony trpěnému pobloudilému bratru povinným.
Pravověrný i protestantský lid mluví o něm s váž
ností.

Přifařené osady. Malím, vesnice s farním
chrámem, při němž sice administrator fary nebydlí,
kde však bez ohledu na to na všecky neděle a
svátky řádné bohoslužby se konají. Hlízov, Sedlec
a hospoda Skalka na císařské silnici '/, hodiny od
farního chrámu vzdálené,

Místné kaplánky. V Sedlci nachází se nyní
zrušený cisterciacký klášter, v němž doposud pro
tamní obyvatele řádné bohoslužby se odbývají.

Skoly. V řádném farním obydlí v Malíně jest
škola, která však není tím, čím býti chce a býti
by mohla. V Sedlci jest škola zařízena dle nové
vyučovací methody.

Obyvatelstvo. Malín 455 katolíků; Hlízov,
Sedlec, Skalka 594 katolíků, 15 protestantů. Do

Poznámky. Zdejší farář, jehož farní chrám blízko u
Sedlce stojí, bydlel doposnd vždycky ve svém klášteře a
na všecky neděle a svátky v Malíně bohoslužby konal.
Nyní, když jest klášter zrušen. musí se pomýšleti, aby bylo
pro něho obydlí zřízeno v jeho farním místě Sedlcký
hospodářský úřad má za to. že by prostranná školní bu
dova mohla býti k tomu bez velkých nákladů upravena

vystavena.
(Pokrač.)

Národohospodářský význam Bosny.
Podává J. Lešanaký.

Bosně lze právem předpovídati velmi
dobrou budoucnost. Plodivá a velmi úrodná
půda její jest všeobecně známa. UÚrodností
v první řadě vyniká „Posavina,“ která se roz
prostírá rovinou podél pravého břehu pohra
ničné Sávy, pak pahorkovitá „Krajina“, poříčí
Uny a Sany od Bihače až po řeku Sávu a
Vrbas zaujímající. Ostatní hornaté vnitrozemí
přebohato jest utěšenými údolími, jež chráněna
jsouce stráněmi, porostlými větším dílem lesy
listnatými, tím výnosnější se stávají. Zde ob

hrušně, slívy, jedlé kaštany, ořechy a i jiné |
druhy. — Kde však po stráních a výšinách;
půda leží ladem, tam vyskytují se vydatné|
pastviny pro domácí chov dobytka jako blavní

pramen výtěžku. |
Země tato Tvůrcem samým tak štědře:

obdařená skytala tudíž obyvatelům všechny;
výbody k prospěšnému využitkování. Nastalé '
války, podmanění Tureckem a zavládnovší pak
ty „pravé turecké poměry“ zavinily však, že
orba stále více byla zanedbávána, až se na tu
nejnutoější míra obmezila. Druhdy orná půda .
pa mírných svazích zarostla chrastovinou a
zůstala tak ležeti ladem až podnes, Naposled
nedostávalo se ani těch nejnatnějších komu
nikací, takže v době zabrání země rakouským ,
vojskem muselo toto nejprvé schůdné cesty
eamo si proklestiti.

Jak již zmívěno, zavinily úpadek hospo
dářství hlavně poměry turecké. V čas podma
nění Tureckem přešel majetek porobenců bo
senských, kteří se víry křesťanské zřeknonti

begů a agů a z dřívějších majetníků stali se:
nyní nevolní sedláci, kmeti. Jako takovým bylo
jim půdu vzdělávati a z výtěžku „třetina“ no
vým majetníkům odváděti. Krom tohoto po
robenského závazku rnusili z celého výtěžku
ješté „desetinu“ jako daň státu odváděti aneb ,
v hotovosti zapraviti, takže ubohým roroben- :
cům a jejím rodinám pro výživu nezbývalo
naposled skorem nicai toto nic bylo jim pak
často loupežníky odňato. Kmetové, 8:znavše
takto svou námahu vzděláváním půdy pro sebe
bezúčelnou a marnou, obmezovali se během
časů jen na ta nejnutnější obdělávání rolí a
hlavní životní podporou stal se jim chov do
bytka. Avšak i v tomto obora, co před lou
pežníky bylo uchráněno, za noci roztrhal u
odnesl medvěd. Neraohlať stáda býti dosti
chráněna, anať jen pod širým nebem, zřídka
přes noc chatrnou „kolibou“ ohražena, přebý
vala.

Ujařmené venkovské obyvatelstvo upadalo
stále u větší chudobu a zároveň klesalo ve
vzdělanosti, až konečně i toho pro člověka

takovýchto smutných poměrů vtrhlo naše
vojsko do země a tím stal se ale rozhodný
obrat k lepšímu. Vojsko zřídilo nejen cesty a
výborné silnice, ale i železniční trať z Brodu
do Sarajeva, doposud to nejdůležitější linii pro
rychlou doprava středem země, upravilo
bývalou trať Dobrlin-Banjalaku k opětné do
pravě, vystavělo baráky a kasárny, založilo
zahrady pro zeleninu, vysázelo stromoví atd.,
a stalo se tak pionérem civilisace. Na vyhla
zení bujícího loupežnictví zřízeny byly zvláštní
tak zvané létací sbory (Streifcorpeflůgel).
Mužstvo těchto sborů pozůstávalo dílem z čet
níků, dílem z vojínů a přebývalo po celou
letní dobu v hornatých krajinách, loupežníky
ohrožovaných. Během několika jen roků bylo
loupežnictví úplně vyhubeno, takže létací
sbory byly rozpuštěny. Dnes jest cestování
Bosnou a Hercegovinou také bezpečnější, než-li
v leckterých civilisovaných jiných zemích.
Bezpečnost tuto uznává pak každý Bosňák
s díky: Bog poživi milostivog cara Franje Jo
sipa!

P Avšak i civilní vláda pro Bosnu a Her
cegovinu zřízená nelenila, nýbrž počínala si
velmi čile a ve svém úkoju sebevědomě. Ote
vřela školy, započala dolování na různých
místech, zřídila továrny jako na papír, solárnu
v Siminhápě u Dol. Tůzli, založila cukrovar
v Usoře a povolala zaroveň hospodářské úřed
níky, aby dohlíželi na pěstování cukrovky,
zakoupila hospodářské nářadí a přenechala je
chudému rolnictvu na bezúročitelné splátky,
doplňovala síť silnic a drah, založila katastr
ano i světa turistického neopomenula, vysta=
vivši erární, moderně zařízené hotely, vůbec
podporovala průmysl a hospodářství domácí
v každém oboru a ohledu. Za tak všestranné
podpory a horlivého přičinění samou vládou
záhy pozorován blahodárný účinek.

Třeba se tu ale zmíniti taků o jedné ze
slabých stránek vlády. Proč brání mohamedá
nům ze země vystěhovati se? Nabýčkala se
jich po tolik let již až příliš a to na úkor
křesťanů. Když se mobamedánům nastalé po
měry zalíbiti nechtí, tak jen ať táhnou tam,
kam vlastně dávno patří. Převzalať vláda
dosti „tureckého“ za své jako: další povinnost
kmetů, odváděti pánovitým begům „třetina“,
příspěvky „vakufům“ (mohamedánsko-nábožen
ským správám), daň „desetina“ a jiných zá
ležitostí. Vystěhováním mohamedánských ma
jetníků půdy a pozvolným odprodáním jich
pozemků kmetům stali by se tito snadněji
volnými rolníky. Věnovali by pak větší péči
rolím než dosud a tím prospělo by to i vládě.

Jak hospodářství vzkvétá, když se mu
patřičná péče věnuje, to dosvědčují tamější ně
mecké kolonie Windborst, Radolfsthal i jiné
a klášter Trappistů Mariastern u Banjalaky.
Tento klášter tvoří se svými budovami a vý
stavnostmi již celé městečko. Tu nebude zby
tečno, život Trappistů dříve poněkud nastíniti.
Jest to přísný řád kajícníků. Nosí se jako vů
bec mniši, jen že v létě chodí na boso o ne

musí se dříve podrobiti tříměsíční zkoušce.
Jakmile byl pak trvale do řádu přijat, obdrží
pro sebe zviáštní celu, čímž zároveň odsouzen
k stálému mlčení, nesměje ani s ostatními mni
chy jakoukoliv rozmlavu míti, leda na před
cházející svolení a znamení převorem. Za to
přidělováno ma tím více práce jak polní, tak

nevyjímaje, a každé řemeslo v jich řádu za
stoupeno jest, dá se takto ovšem mnohébo do
cíliti. Tak obstarávají sami pole, řídí vlastní

a zasílají do všech končin zemí. Že v tomto

nalezly zde konečně své útočiště, jest snadno
pochopitelno; n. př. jest mezi nimi také jeden
bývalý uherský šlechtic a rytmistr, který ve

val a nyní pivo do okolí povozem dopravoje.
Vláda dovolila Trappistům v Bosně se

usaditi za tím účelem, by domácímu obyvatel
stvu byli vzorem v zemědělství. Když však
seznala, že všechen zisk plyne do bank fran
couzských a anglických a lidu domácímu ani
toho výdělku najímáním do práce popřáno není,
zakázala řádu kuždé další rozšíření majetku
pozemkového.

Naproti tomu rozvinují se osady německé
Windhorat a Rodolfsthal stále víc a více. Dvě
tyto osady tvoří mezi Bos. Gradiskou 4 Ban
jalukou jednu skoro nepřetržitou čáru v délce
až 4 hodin. Když pisatel těchto řádků dlel ná..
větěvou v těchto osadách a pozoroval moderně
a pohodlně zařízená obydlí, hospodářské stroje
všech drahů, dobře upravené polní cesty, bu
jící eetbu a tu a tam na příchozího přívětivě
účinknjící Jepé kláštery a konečně, jak za hla



holu zvonů zbožný lid — muži a ženy — po
polních stezkách k bohoslužbě do kláštera se
ubírají —tu samému srdce 8erozplesalo,avšak
opět se roztesknilo, proč jest lid teňto právě
až z Porýnska a není to — našinec.

A věru politování hodný jest náš lid český,
že opouštěje svou rodnou vlast stěhuje se
stále až za moře do nejsazších končin ame
rických, do zemí zcela cizích řečí, mravem a
vírou, aby tam případně ještě bídněji živořil,
než ve své otčině a — odkud návrat jest pak
téměř nemožný! Když Němec až z říše, Maďar
a jiní nalézají v Bosně blahobytu, proč by ho
tu nenašel i Čech? Bosna skytá mu všechny
výhody. Jest předně zemí slovanskou, vírou
katolickou dostatečně zastoupená, půda laciná
a výnosné, plodiny pak nalézají lepšího odbyto
než ve Slavonii, kde se lid ponejvíce orbou
zaměstnává. Pisatel těchto řádků však poně
kud tuší, co náš lid od Bosuy zdržaje; jest to
neodůvodněný předsudek, neboť našinec oby
čejně řekne: „není to tam jisté“. Co že není
jisté? Mohamedáni se na vzpoura již nikdy
nevzmohou a také země se již nikdy Tarkovi
nevrátí. Není se tudíž ničehož obávati, třeba
jen důvtipu a emělejší podnikavosti. Staniž
se toto pojednání lidu českému vážnou úvahou

!

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasi,
PŘAHA-I, ulice Karoliny Světlé č. 10.

Šlechetným dárcem našemu kostelu věnovaná a ve
Vašem ctěném závodě zhotovená stříbrná monstrance se
všeobecně líbí Práce svědomité a pěkně provedená slouží
Vašemu ctěnému závodu ke cti, sama se chválí a Váš
závod doporoněí.

Ve Vitěšovicích u Chvalšin na Šumavě,35.
května 1903.

Založeno roku 1610. ia

Nejstarší katolický český velkozávod

JOE NEDÁUULÁ,
©. k. dvorní dodavatelství

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 34 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž
ských i tuzemskýchvzorůspracovanékalichy, cibeře,
menstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvaniivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby paříáské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníšeko bylo, doporučují se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnesti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru tranko.

Adresování vědydoslovné se vyprošuje.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalnýchpřípisů vyloženok nahlédnutí.

nejnovějších

Kočáry VL 8
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN,
kočárník v Hradoi Králové.

Vyznamenán na výstavkách: VJaroměři etříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
daili, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem rážení zlaté medaile s korunou.

K době vánoční a velikonoční.
« zedřeva fe

sané, poly
chromované

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
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zák Jesle chrámov

ga.CBáds Boží hroby
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Rice) šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
vKvyjí| stelní zařízení doporučoje uctivě

ino“ © umělecký závod sochařský a řez
Č> bářeký

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul. č 40.
v domě Sv. Václavské záložny od 1./XI. 1899. Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

»—————
Bursa práce v Hradci Králové,

Práci bledají: topič na trvalou práci, 2 zá
mečníci a lamač kamene. Práci obdrží: 1 truhlář
v Hradci Králové a 1 v Dobrušce, obuvník na
trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově,
3 pomahači do pivovaru v Opočně, učeň na ko
čároictví a obuvnictví v Hradci Králové, na pe
kafství v Horním Jelení, na malířství v Poličce a na
trahlářství v Třebechovicích. — Přihlášky přijímá
Josef Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení
křesťan. dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

Velodůstojnému duchovenstru!

dan Staněk,54
l ul

Kar. Světlé, č.

vikt-ké ul., u ) 19 n.,roh Konený pasíř
na kostelní jní, dovoluje ai dopo
račiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídfiněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboris, lam y,
svícny,kaditelnice, kropenky,patenky,
nádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předměty znovu opra
vuje v původní intenci a jen © ohní

slatí aSŘ Na požádánípákupráce na u u, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Da veškerévý.
robky a slacená ručím. Největší vý

roba a aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudšímkostelům
úleva v placení. Více uznání po ruce. presované

výrobky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje ŠICI,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladFR. CERHY
v Hradel Králové (vedle Grandhotelu)

Výhradně
| zastlatolskýzávod|
lněného a bavlněného zboží
zaručeně dobré ruční práce, doporučuje P. T. oba
censtvu zboží nejlepší jakosti a za mírné ceny a
sice: Čistě Iněná plátna, zvláště velmi jemné pří
rodně bílené véby, plátna prostěradlová, plátna pro
pány krejčí, obuvníky, dále látky slamníkové a
matracové, kanafasy Iněné i bavlnéné jen nejlepší
jakosti, sypkové, šotyše, zefyry, krigety, grádle
Iněné i bavlněné, celotažené (damast.) atlasové
přikrývky na postele, ubrusy, kávové příbory, gar
pitury, ručníky, šátky kapesní, utěrky, dále šir
tynky, šifony, ozfordy a vůbec všechno zboží do
oboru toho spadající. — I nejmenší zukázka vy
řídí Be se vší pečlivostí promptně. — Zásilky dějí

se frauko na dobírku.

Zasboší ručímjak co do barvytak i do stálosti,
OMB*>Vzorky zdarma a franko. "Eg

ČENEK LOFYF,
Opočno sa st. dr. č 16.

Žánovnínábytek
ne 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmní Jevmě na prodej.
Nábytek nachásí ve v rohovém domě čís. 359. proti
důstojnickému parka. Bližší sdělí domovník tamtéč.

usudy hodin
4 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 věžaích hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

Jevná, jakost výborná.

Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučuji svůj závod socbařsko-kamenický k pro
vedení prací hřbitovních, jakož i avůj

PRE“hojnězásobený sklad "il

Dožových náhrodkí
z různých druhů mramorů, žul a sienitů v prove
dení vkusném, v cenách nejlevnějších. Současně
uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí mého zá
vodu a v práci se nacházejících i hotových vý
robků. Závod můj nachází ge nyní ve vlastním
nově postaveném domě v ulici Čelakovského (před
labským mostem.

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradci Králové.

-- / prodávám 1 kg. |;
za 2 kormany.hKE

| při1 kg.020h
levněji než zasílají altonští, hamburkátí a
terstští obchodníci. |

Poznámka: Jsou-li kávy vůbeclevné,|
I jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci |Š

též; není tedy třeba vyhledávatí nepřátelskou £
cizinu.

F, Gruimskývadi r

prlěky kostlní
voskovéi polovoskové“i

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j,
parní bělidlo Yosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. a k. dyYorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále pasohaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jine. Nejjemnéjší druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domáci.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášíní nabídkou na přání ocholně se poslouší.



Jana Leopolda Haye,
biskupa královéhradeckého,

Zpráva o visitaci far kraje
Čáslavského,

již roku 17883k rozkazu císaře Josefa II.
vykonal.

Podává Dr. Vácelav Řezníček.

(Dokončení).

14. (73.) Třebonín. Panství Sedlec. Kněží.
Administrator fary P. Dionisius Kouba, cisterciák
sedleck(, jest starý, suchý a stále rozbroukaný muž,
kterýž stejně při jednání o nejdůležitějších před
mětech a při hostině, kde veselí panuje, ustavičně
tutéž přísnou a zasmušilou tvář podržuje.

Přifařené osady. Třebonín, farní ves, kde
každou druhou neděli a ve svátky řádné bohoslužby
se konají. Souňov, Olšany, vesnice '/„ hodiny od
farního chrámu. Velký Lomec, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Nová Lhota, Malý Lomec, ves
nice */, hodiny od farního chrámu. Paběníce, Hra
běším, vesnice hodinu od farního chrámu.

Kommendální a filiální kostely. Ve filiálním
kostele v Nové Lhotě jsou každou třetí neděli řádné
bohoslužby konány. Paběmice mají kommendátní
kostel, ve kterémž však jenom šestkráte ročně řádné
bohoslužby se odbývají.

Skola. Třebonfmská škola jest ještě podle
starého kopyta a znamená malinko.

Obyvatelstvo. Třebonín 154 katolíků, 1 pro
testantů; Souňov, Olšany 198 katolíků; Velký Lomec
177 katolíků; Nová Lhota, Malý Lomec 225 kato
líků; Paběmice, Hraběšín 459 katolíků, 12 prote
stantů. Dohromady 1213 katolíků, 19 protestantů.

Poznámky. Tento farář bydlí ve I.hotě. */, hodiny
od svého farního chrámu, v residenci. náležící klášteru
sedleckému. Neshoda. kteráž potrvati nemůže, Ve Třeboníně
musí býti vystavena fara. abyse svýmchrámem zasnoubený
pastýř při něm bydlil a na vykázaném mu místě od svých
ovoček byl viděn.

15. (74.) Komárovice. Panství Konárovice.
Kněží. Administrator fary Jan František Berka,
jest bezáhonný, láskyhodný, svému povolání zcela
oddaný, neunavný kněz. Zaměstnání miluje a za
městnává se důkladnými vědomostmi. Proto vidí
jasně a dovede sny od skutečnosti, jádro od slupky
rozeznati. Jest nepřítelem pověry a proto káže
svému lidu s mužnou výmluvností o království Bo
žím a jeho spravedlivosti. Sedlák všude cítí jasně
a správně řečené pravdy, jako osvícený muž. Ne
jenom pouze jeho vlastní farníci, nýbrž také cizí
přicházejí hojně na Konárovice, aby dobrého ka
zatele s potěšením vyslechli.

Biskup klade tohoto ještě mladého muže do
třídy nejlepších duchovních správců v kraji, od
něhož si církev Boží právem velmi mnoho dobrého
ovoce slibovati může.

Přifařené osady. Konárovice, farní ves, kde
na všecky neděle a svátky řádné bohoslužby se
konají. Veletov,vesnice /, hodiny od farního chrámu
vzdálená.

Kommendátní a filiální kostely. Ve veřejné
kapli ve Velelově odbývají se bohoslužby jenom na
marianské svátky.

Školy. Škola v Komárovicích jest jedna z nej
lepších tohoto kraje. Škola ve Veletově není tak
dobrého zřízení, jako konárovická, poněvadž zde
není o učitele skoro nic postaráno.

05 . Komárovice 348 katolíků; Ve
lelov 216 katolíků, 42 protestantů. Dohromady 564
katolíků, 42 protestantů.

Fornámky. Zdejší administrator fary jest jenom
z milosti paní hraběnky z Ouasco jako pozemkové vrch
nosti ročními 193 zl. vydržován. Zde není žádné trvalé
nadace. Kdyby majitelka velkostatku chtěla plat kněze
sastaviti, zůstane toto stádo bez pastýře. Okolnost. kteráž
pozornosti a rychlé pomoci potřebuje.

Biskup navrhuje nutnost povýšení tohoto konáro
vického chrámu na řádnou, nezrušitelnou farnost.

Dobročinná. o vyučování a blaho duší svých podda
ných starostlivá paní hraběnka z Ouasco to, co duchovnímu
správci ze štědrosti uděluje, dá pro budoucnost řádnou
listinou potvrditi. Nyní by přišlo na to, aby to. co novému
faráři na jeho kongrui ještě schází, bylo z náboženského
fondn milostivě povoleno a ustanoveno,

Rovněž veletovský, přiťařený sem kostel. který má
5305 zl. svého jmění, může k tomuto navrženému zřízení
fary značným podílem přispěti.

Kouřímskývikariát.

1. (75.) Solopisky. Panství Solopisky. Kněží.
Farář Antonín Fojta náleží pod vikáře kouřímského.
Jest osvícený, laskavý, důstojný kněz, kterýž tak
myslí, jak pastýř mysliti má, kterýž důkladně a
Jasně slovo boží k srdci mluví, kterýž o vychování
v jeho ruce svěřenémládeže oteckou péči vede, jedním
alovemjest to duchovní správce, jak jej církev Boží a

jej činí malomyslným proto, poněvadžse domýšlí, že
e snad brzy pro stát zbytečným členem. Nemůže

při žádné slavné bohoslužbě zpívati, pak-li poněkud
dále u oltáře stojí, dostane závrať, která jej připra
Wajeo zrak a již vícekráte donutila ho sv. mešní

obět tak krátce jak jen možno vykonati. Při všech
ostatních výkonech, při nichž duše i tělo zároveň
se pohybují, jest toho záchvatu docela prost. Káže
a vyřizuje svá křesťanská cvičení a přispění nemoc
ným bez překážky.

Přifařené osady. Solopisky, vesnice s farním
chrámem, v němž první a druhou neděli v měsíci,
jakož i na všechny svátky řádné bohoslužby se ko
nají. Hrádek, Poďousy, Milelín, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Chotouchov, vesnice '/, hodiny
od farního chrámu. Pučery. Jindice, vesnice */, ho
diny od farního chrámu vzdálené. Křečovice, vesnice
hodinu od farního chrámu vzdálená. Mančice, Ra
Šovice,vesnice, '/, hodiny od farního chrámu odlehlé.

Kommendální a filiální kostely. Ve veřejné
kapli v Jindicích konají se vždycky třetí neděli
řádné bohoslužby. V Rašovicích jest veřejná kaple,
v níž se každou čtvrtou neděli v měsíci řádné

bohoslužby odbývají.
Skoly. Skola v Solopiskách jest při dobrém

vedení tamního duchovního správce v rozkvětu,
jenom nikoliv neobratnému učiteli schází potřebná
výživa. Skola v Jinďicích jest v tak bídném stavu,
že sotva jméno školy zasluhuje.

Obyvatelstvo. Solopisky 220 katolíků, 2 pro
testanté; Hrádek, Podousy, Miletín 415 katolíků,
2 protestanté; Chotouchov 15% katolíků; Pučery,
Jindice 342 katolíků, 2 protestanté: —Křečovice
100 katolíků; Mančice, Rašovice 2902 katolíků.
Dohromady 1526 katolíků, 6 protestantů.

Poznámky. Smutný stav farářův. jejž naklonění mu
farnici stejně tak. jako dobrý kněz cítí, potom 1626 v de
síti rozmanitých vesnicích bydlících dobře katolických duší
to zasluhuje. aby mu byl domácí kaplan, jehož ze svých
důchodů vyživiti v stavu není. nebo při nejmenším vydatná
pomoc na jeho vydržování z náboženského fondu byla mi
lostivě povolena.

2. (76) Drahobudice. "Panství Bečváry.
Kněží. Farář Romedius Tesánek náleží sice také

do kouřímského vikariátu, poněvadž se však ještě
v čáslavském kraji nachází, biskup jej k vyslechnutí
svých instrukcí a ke složení zprávy z jeho farářo
vání do Kutné Hory povolal. Podobá se své úřední
povinnosti milovnému muži, jemuž ani na schopnosti,
ani na dobré vůli je plniti neschází.

Přifařené osady. Drahobudice, larní ves, kde
na všechny neděle a svátky řádné bohoslužby se
konají. Bílkov, Jelčany, vesnice '/, hodiny od far
ního chrámu vzdálené. Velkéa Malé Bečváry, Halě,
vesnice '/, hodiny od farního chrámu odlehlé.

Skola. Škola ve Drahobudicích jest blízká
spadnutí a proto má značné podpory zapotřebí.

Obyvatelstvo. Drahobudice 250 katolíků; B4l
kov, Jelčany 119 katolíků; Velké a Malé Bečváry,
Hatě 449 katolíků. Dohromady 818 katolíků.

V Chrasti, dne 26. ledna 1784.

JAN LEOPOLD,
biskup královéhradecký,

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova laciné

knihovna národní. Serie XXVI., aeš 1.—6. Úpadek.
Bomán. Píše B. Brodský. Sešit za 20 h. — Sebrané
spisy Kar. Světlé. Novelly II. Ssš. 6.—7. po 30 b. —
J. Arbes: Sebrané spisy, DÍLX. Romanetha, IV, Seš.
1.—3, po 30 h. — Anglická knihovna, Řada II. Ol.
Sohreinerová: Příhody z africké farmy. Seš. 12,—14.
po 34 h. — Lidové rozpravy lékařské Řada IV., čís.

9. O ypioně průmyslové, Napsal Dr. Rambousek.Cena 1 K 20b. — Jos. Kořenský: K protinožcům.
Cestopis. Se. 20. za 60 h. — Nová země na severu,
Výprava kapitána Otty Sverdrupa k sever. točně. Pře
kládá dr. J. Gutb. Šeš. 17. a 18.po 60 h. — Ko

vové nee. Společenský román odVč Štocha Seš. Iza 32 b. :

Nákladem Unie v Praze. Spisy Julia Zey
era X. Gompači a Komuorasaki. Seš. 4. a 5. po 40 hb.
— Sofie Podlípské spisy. XI. Čarodějnice. Seš. 2.—4.

p 830h. — Dějiny umění národa českého. Píše Ferd.. Lehner. S četnými illuetracemi a barvotisk, přílo
kami. Seš. 19. za 70 h.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Dr. K.
May: Ve stínu palem. Dobrodražné cesty. Seš. 2. za
30 h. — A. Damas: Tři mošketýři po dvaceti letech.
Seš. 9, a 10, po 25 h. — Jízdní řád Vilímkův pro

chy na zima 1908—04 za 20 b.
Nákladem Hejdy a Tučka v Praze. Lra

Denise: Proč žijeme? Co rozum nám praví o zákla
dech života? Co jeme? Odkud přicházíme? Kam spě
jeme? Překlad Heleny Dvořákové Cena 60 h Zásady
tu vyložené zakotvují sa ve slovech: Jest Bůh. Odpo
ručení hodné. — MUDr. Em. Semerád: O soucboti
nách čili tuberkulose a jak proti ní bojovati. Cena
70 hb. Bibliotéky lékař. spisů populárních sv. XXII.

' Jit nadpis odporačaje kníbu každéma. — Antonín
| Sova: Povídky a menší črty. Cena 3 K.
| Máj, beletristický týdenník, nákladem dražstva
: Máje v Praze. Redaktor Fr. Herites. Roč, II., seš. 2. 83.

Náš Domov, nejlacinější obráz měsíčník zá

| bavně poučný pro lid. Roč. XÍL, čla, 10 Řídí J. Vé
voda. Předplatné 4 K roč. zasílá se administraci do
Olomouce.

Křesťanská Škola. S přílohon „Obrana“
pravdy křesf. ve veřejném životě. Časopis pro šíření

idef nábož. v českém školství. Řídí V. Špaček. Roč.
II., číslo 20. Roč. předpl. 6 K. Expedice v Praze 200-II.

Vychovatelské Listy. Časopis věnovaný
zájmům křest. vychování. S přílobou: Knihovna Vy
chovatelských Listů. Roč. III., čís. 16.—19. Redaktor
Al. Adamec, Roč. předpl. 6 K. Administrace v Brně,
na Petrově č. 1.

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť.
školství. Vydává dražstvo Vlast v Praze. Řídí dr.
Rud. Horský. Roč. XVIII, čís. 18. a 19. Roč. předpi.
6 K. — S Katechetskou pfílobou. Roč. VI., čís. 10.

Růže Dominikánaké. Katol. časopisbratr
stva růžencového a III. řehole dominikánské, Řídí
V. M Bubeník. Roč. KVII, čís. 5. a 6. Roč. předpi.
2 K 40 hbv administraci v Praze 234-1.

Rádce duchovní, Časopis kněžstva českosl.
Řídí dr. J. Burian a Fr. Vaníček. Vydává V. Kotrba
v Praze. Roč. X., čís. 10. a 11. Roč. předpl. 8 K.

Rozpravy zemědělské Ve prospěchrolni
ctva živelními pohromami postiženého. Čís. 1. Uplav
nění toků a účinek jeho na melioraci zájmového území.
Napsal J. V. Hráský.

Causeries frangaiseu. Besedníkfrancouzeký
zábavný i poučný. Ku prospěchu škol i samouků vy
dává Jos. Kubín, profesor v Jičíně. Ročně 8 K.

Obzor, nejstarší zábavně poučnýčtrnáctidenník.
Redaktor VI. Šťastný. Roč. XXVI čís. 18. a 19. Roč.
předpl. 4 K příjímá administrace „Obzoru“ v Brně.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábava. Vede a vydává K. Dostal Latinov 7 Nov. Ji
číně. Roč. 8., čís. 10. Roč. předpl. 8 K.

Na dně života. Obrazyve 4 jednáních. Napsal
Max Gorkij. Z ruštiny přeložil Dr. Boř. Prusík. Cena
120 K.

Divadlo. Rozhledypo světědivadelním. Roč.II.
Seš. 1. Redaktor Boh. Kavka. Roč. předpl. v admini
straci v Praze K 5-40.

Jsoulí pravdivými námitky proti zá
zrakům Kriste Pána činěné. Otisk přednášek
Dr. Eng. Kadeřávka. Expedice v Praze II.-200.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Brdečné díky za krásné provedení objednané zá

silky. Lidé nemohou apomenouti na ono osvětlení ovzkříšení, Svícny líbí se každému,zvláště ony čtyry šesti
avíčkové a to projejich provedení a diví se jejich láci.
Snad dá Pán Bůh,že budumoci zase brzy něco objednatí.

Alols Roudnický, kaplan.
V Chodově, 15. dubna 1902.

Již rozesiláme

kalendát„TT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudou
biznounejdp. biskupa Dra. Josefa Domu
bravy, Sv. Otce Pla X., V. V. Tomka,
JUDra Fr. Riegra, uměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Thumy,
pamoramatem města Hořle.

7 bobatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější :
Sestra Benigna. Píše*,*

Proč stréček Nesvajbazlobile se na lelčara
a ná páne s rohatéma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Humoreskaod K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal VladimírHornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a na Chru

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napasi

František Jiří Košťál.
Hospodářská besídka. Pokyny Josefa Dumka,ze

mědělského inspektora.
Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje

Jití Sahula.

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelského tisku každý katolík
důležitost našeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače 1 tucet za 8 K, při holovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nédavkem.

Zakázky přijímá a obratem vyřídí
Blsk. knihtiskárna v Hradci Král.

Zánovnínábytek
ze 3 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmí levmě na prodej.
Nábytek nachází se v robovém domě čís, 863. protl
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéš.



NÁBYTEK

A

letních turistických košil.

s" Úplné „|
výbavy pro nevěsty

vlastní výroby.

gas“ Novinky kravat. “gš

Tovární sklad bílého prádla.

„Založenor. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslužebného
se stříbra, bronzu a ji

ných kovů
vše silně v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možnovék ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené ge stvr
zením Jeho biskupské Mi

ost. Starý závod měj můževykázatí četn ochval
přípisy P. a kazníků

a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi

: -- ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

citikálů, schránek na Nejsvětější,patenekatd. conejvíce.
Oy" Fillalka w Hradci Králové. "B

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 rvření u velikém výběru na přání k nahlédnutí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočlyse neúčtují.
Provedene ke 300 oltářů.

dílného, lněného, vlněného, bavlněnéhoa damašk.
zboží u ryzečeského, křesťanského, svépomocného
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.

Čechách RA
2) —nabísí

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,wino borůvkové (medici
nalní),vina sladká svíno šumivé (šampaňské.)

ja osorňujeme uvlášť na výtečný a při takovéosti velmi levný koňak a výbornou
Slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

káznéDa plosem slaté medaile,stříbrnouJýmě ji.s a em slaté me a mno
nými diplomy « právem rašení zlaté madovlle.

Vzorky zdarma a tranko.

Vždy 50 žiněných matrací
na skladě.

Za čisté plnění žiněmi se ručí.

©0+0++©0++0000++G000++000

Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žiněnky.

Cenniky zdarma a franko.

©o0000000

MB“ Žádejte
u svého knihkupce.

Nové epoohálni dilo.
Nejlevnější klavírní škola.zu PuPrávě sešit

Sepsalprof.Hanuš Trneček.
Výkladem provází

profensorKarel Hofimeleter.
Celý prvý díl, který postačí na dobu
1 roku, vyjde během 3 neděl ve 4 seš.

AB- po K 1-50. -SN
Zavedeno na pražšké konservatoři a
na nejčelnějších budebních učilištích

v Rakousku.
Sešit 1. zašle na ukázku

hudební závod — antiguariát

Mojmir Urbánek
V PRAZE,

Syngmannova 4tř. 15., Hlávkův palác.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Poadlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, Jeklyřetízky, prsteny, náramky, jehl
a j. v nejmodernějším Drovodení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

«

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje ŠICI,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladFR. CERHY
v Hradel Králové (vedle Grandhotelu).

v ame



Číslo 42. ;
Předplatné ma čtvrt roku 2 k so k

> na půl roku 5 A — A

Katolické spolky,
I

(3) Prý není katolických spolků potřebí;
říkají tak i někteří katolíci. Však jest stejně
náš národ katolický; nač v něm zakládati
spolky nějakých privilegovaných katolíků a
drážditi tak katolíky jiné? — Když se za
kládal před lety spolek katolických učitelů,
počaly Národní Listy katolíky kárati, proč prý
touží po extra katolických ačitelích, jako by
učitelstvo české stejně katolické nebylo! Pěkně
děkujeme za katolictví těch mnobých organi
sovaných pánů; a kdyby aspoň tito lidé kře
sfanství v Širším slova smysiu nechali na po
kojil Ale jejich snahou jest podvraceti i zá
kladní pravdy křesťanství vůbec, Na př. v čísle
23. „České Školy“ chválí se nešikovný pamflet
„Přirozená smrt Ježíšova“, který je elátaninou
takových do očí bijících lží a rouhání osobě
Jožíšově, že by i milovník „Červánků“ nad
tím vrtěl hlavou. Pomíjejíce příliš rouhavá
slova, připomínáme toliko, že dle tohoto pam
leta nápis na kříži byl ve čtyrech jazy
cích; prý evangelista Lukáš byl | jedním
z učedníků potkavších Ježíše ua cestě do
Emaus, do hrobu Ježíšova pohodlně se vešlo
24 osob, Kidron jest horou (!) u Jerusalema;
Ježíš náležel k sektě Essenských, byl loutkou
v jejich rukou, Ježíš nezemřel na kříži, byl
pouze ve mdlobách atd. A tak hloupě sesta
vený pamflet líbí se liberáloímu učitelstvu,
protože směřaje proti křesťanství. „Český
Učitel“ jásal nad madrováním Delitsche, pro
tože vývody tohoto Němce podvracejíkřesťan
ství, v nejnovějším čísle „Skolského Obzoru“
se dokazuje nešikovnými úštěpky, že duše
lidská umírá s tělem, že člověk jest vlastně
jen lepším, sobeckým zvířetem, atd. Liberální
učitelstvo šíří dále i nejapné sprosťácké lži,
které proti katolictvu vymyslil novověký ně
mecký podvodník, kryjící se za jméno „Pogia,
očitého svědka upálení Husova“. Takových
ukázek bychom mohli avésti spoustu. A který
učitel s těmito pány nechtěl býti za jedno,
který chtěl a chce zůstati katolickým dále i
přes „vědu“ liberálních kollegů, co zkusil a
zkusí úštěpků, co pronásledování od liberální
inkvisice učitelské! A pak prý nebylo potřebí
„extra-katolických“ učitelů, protože jiní jsou
— taky-katolíci, ovšem jen dle matriky. Má
to býti snad nějaký klerikalismus, jestliže se
učitelé katoličtí sdružili, aby ve svých orgá
nech účinněji odráželí útoky liberálních pánů,
trousících nevěru ? Organisovaný boj proti
víře by byl v pořádku, ale organisovati se
k záchraně ideálů stávajících — to už by byl
klerikalisinas. Myslí-li pánové z liberálního
tábora, že jest jim dovoleno útočiti na tvrze
cizí, tyto tvrze drancovati, nechťse nehněvají,
že napadení se sdražají v šik, aby aapvň há
jili své vlastnictví. A katolický spolek učitel
stva nemohl býti urážkou žádného učitele,
který i bez spolku své náboženské povinnosti
vzorně plnil.

Když se Tyrš a Fůlgner starali o rozkvět
sokolské myšlénky, nikdo se jim nedivil;
žádný Čech jim nevytýkal, že zakládají spolky
extra-vlastenců.

Ti čeští mužové, kteří se k sokolstvu
nepřidávali, nemolli říkati: „Tohle je pro nás
urážka; což nejsme také vlastenci? Nač za
kládati v prostřed české země spolky extra
Čechů?“ Tím, že byly založeny spolky k úsil
nějšímu a organisovanému provádění vlaste
neckých snah, nearáželi se nijak vlastenci jiní.
A pak musil uznati každý, že k vzpružení
ducha vlasteneckého bylo organisované práce
rozhodně potřebí, poněvadž přemnozí Čechové
z bázně před organisovaným útočením Němců
na vlastenecké povinnosti zapomínali. V adru
žení se však pracovalo s větší odvahou a láskou.
Kdo nám tedy může vytýkati, že chceme há
jiti Svatováclavské dědictví organisovanon
prací? Chceme snad mezi jinými hodnými ka
tolíky založiti nějakou stranu privilegovaných
katolíků ? Prý jest stejně národ český katoli

V Hradci Králové, dne 16. října 1903.

cký; nač ve velkém spolku katolické církve
zakládati ještě společky extra katolické? Na
to odpovídáme: kdo není slepý, kdo úmyslně
oči před skutečností nezavírá, musí uznati, že
u nás vládne víc moderního pohaoství než ka
tolictví.

Jakými jsou to katolíky ti, jichž celá
„náboženská práce“ záleží v tom, že topí a
zlehčují církev, v níž se byli zrodili? Jakým
katolíkem jest člověk takový, který si na
modlitbu nikdy nevzpomene, do kostela nejde,
nezpovídá se? Také jest podivným katolíkem
takový muž, který s jásotem přijímá za bernou
minci každý nejnesmyslnější klep proticírkvi,
ale obranu katolíkem sepsanou ani čísti nechce.
Takoví lidé jsou asi tak katolíky, jako kato
ličtí biskupoví protestanty, A na druhé straně
zkoumejme, kolik je u nás lidí, kteří upřímně
všem článkům katolickým věří, za náboženské
výkony své církve ge nestydí a skutky své
dle příkazů církevních řídí. A pak teprve po
suďme, zda uprostřed velkó katolické společ
nosti zakládají se menší spolky nějakých extra
katolíkův.

Upřímný katolík, který se za své pře
svědčení nestydí, napadán jest jízlivými po
šklebky „taky-katolíků“ až do umdlení; jest
tupen jako klerikál, i kdyby se ke každému cho
val sebe snášelivěji. Předkládá se mu před
oči plno historických lží o „zhoubných skut
cích zpátečnického Říma“ a o „pověrách“ ka
tolických. Napadá ho i šestnáctiletý mladíček,
který svou celou moudrost čerpal z několika
čísel „Červánků“. Jest tedy div, že tací štvaní
lidé tulí se k sobě blíž, že zakládají společ
nosti zvláštní, kde by nemaosilislyšeti nájezdy
na své přesvědčení? Tito lidé přirozeně též
touží po tom, aby Se jejich katolické vědo
mosti prohloubily, hledají středisko, kde by
čerpali duševní posilu proti prolhaným útokům
různých nevyspělých nedoukův. A tímto stře
diskem nemůže býti pouze kostel. Zde není
času ani místa k obšírným výkladům histo
rickým, Bociologickým afilosofickým. V kostele
ve musí výhradně kázati Kristus; zde nemůže
se kněz doptávati věřících, co se jim snad zdá
býti nejasným nebo málo odůvoduěným. Různé
pochyby a vědecké mezery katolíků doplní se
vhodně v katolickém spolku. V liberálních
a socialistických spolcích se o katolické víře
pravdy nedovědí.

Za podpory židovstva celá spousta proti
křesťanských letáků zaplavuje náš venkov, Jak
drzým pohanám čeliti? Většina «atolíků nemá
tolik peněz, aby si mohl každý zvlášť objed
návati více katolických časopisů, které nevě
recké lži odrážejí. Ale sdruží-li se katolíci ve
spolek, má každý za malý členský příspěvek
příležitost čísti větší počet katolických listův.
Jest to snad uějaký klerikalismus, jestliže
lidé jinde odkopávaní sdružují se za tím úče
lem, aby se vzdělali v pravdě?

Palčivá krise sociální stále silněji volá
po spravedlivém rozluštění. A tu se má osud
katolického dělného lidu ponechati pouze ru
kám židů a jejich agentů?

Ošem že katolické spolky jsou solí v očích
spolkům protikřesťanským. Ale kdyby dělal
katolík cokoli, nikdy se světu nezachová,
nechce-li si dáti vyrvat svou víru. Dejme tomu,
že by se katolíci nespolčovali zvlášť k hájení
své víry a k řešení otázek sociálních. Tu by

pleti jen pro smích. Hned by tu byli sociaisté s posměchem: „Když s námi nejdete,
proč se tedy nestaráte sami o řešení sociální
krise? Je-li vaše víra rozamná, proč se ji bo
jíte hájit? Schováváte se před veřejností a
před organisovanon prací proto, že bysté proti
našim důvodům nic nesvedli; bojíte se založit
spolek proto, že by vám tam málokdo vydržel.
Tihle kněží vaši to umějí pohodlně; kážou
vám pořád jen o nebi, ale starost o vaše vzdě
lání a hmotné potřeby dělného lidu ponechá
vají jiným. Bylo by líp, kdyby vám pověděli.
jak zažehnati hmotnou bída“.

Každou chvíli slyšíme: „Kněz je jako
každý jiný člověk“. Ale když tedy kněz jako
každý jiný občan chce vmísiti svůj hlas do

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

politiky nebo sociologie, když založí sám
spolek, už se strhne bouře: „Ať si jen hledí
své kazatelny a broviáře; tohle se na kněze
nepatří.“ A přece má kněz ka spolkové čin
nosti zrovna taková práva jako jiný občan.
Ovšem že má v přední řadě dbáti svých
kněžských povinností v užším slova smyslu.
Kdo však má právo vylučovati jej z veřejné
činnosti? A tak se ani kněz ani kterýkoli
upřímný katolík nikdy světa nezachová, ať už
bojuje nebo skládá zbraň. Zakládají se spolky
na ochranu sestárlých zvířat, různé zábavné
„Camly“, „Bradavice“, „Filky“ a národ mlčí.
Ale když se založí spolek na ochrana
nejsvětějších ideálů, už se zvedá pokřik, že
jest to věcí prazbytečnou. Tak může mluviti
ten, kterému jsoa takové ideály buď lhostejné
anebo docela proti mysli.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 14. října.

(Pruský plán na parcelaci soustátí Habsburského
a na vyhlatení českého národa. — Změna poměrů
v Čechách. — Zbytečná slost některých pánů pro
testantů na nás pro úposornění na dvorní dekret

se dne 26. března 1182)

Za přítomných dnů jest politická situace
u nás jak zpátky, tak ku předu do té míry
vyjasněná a zřejmá, že dnes není nikomu Za
potřebí v politickém ohledu bloudit.

-Před týdnem uveřejnil jeden z nejpřed
nějších berlínských listů, kterýž zastupuje
smýšlení pruských rozhodujících kruhů, par
celační plán soustátí Habsburského, v němž
zřetelně obsažena jest nejenom snahu politiky
praské, ale jímž jest nezbytně také dán směr
politiky české.

Proský tisk otevřeně a srozumitelně na
značil a prohlásil, že snahou politiky pruské
v XX. století jest především zabrání zemí ko
runy Svatováclavské, jak „Kreuzzeituug“ na
psala, Německem a germanisování čili vyhla
zení národa českého ze řady národů živých.

Přiznání a prohlášení toto musí ovšem
že býti českému lidu všeobecně sděleno, neboť
jedná se patrně o jeho hrdlo! Třebas že se
pod sluucem nemusilo ještě všecko na vlas
splniti, čeho si Prušáci přejí, přece sluší pře
devším nárolu Českému, o jehož existenci
v nejpřednější řadě běží, býti na odpor proti
tomu připravenu a zejména rozum politický i
společenský dnes lidu českému káže, aby
jednak nepřipouštěl a nedopouštěl páchání
činů, jež by veřejně již před celou Evropou
vyslovené pruské snahy a přání umožňovaly
a podporovaly, ale aby také s veškerým úsi
lím své životní energ.e ve všech směrech pra
coval k znemožnění oněch plánů, jež pruská
politika pro XX. století jako svůj pracovní
program hovosivě celému světu ohl:Šuje.

Tím dala českému národu jednotnou půdu
pro jeho politická a souvisící s tím ostatní
snažení, a proto doufáme, že se po tomto ber
línském naučení, o co běží, nastane v lidu
českém příslušné vystřízlivění z politických
hraček a komedií, jimiž ho v poslední době
všelijací kašpárkové baví.

Dnes jest jasno a známo, kde sedí a od
kud se blíží úhlavní náš nepřítel, který českou
historii posledních dvou století naplnil samý
mi pro český národ útrapami a souženími a
který pro budoucnost již brousí sekeru, jíž má
býti český starožitný státní útvar rozštípán na
německé provincie a jíž ná býti českému ná
rodu hlava i s jazykem uťata.

Doufáme, že teuto berlínský blesk, úterýstředoevropskou politickou situaci objasnil,
nenechá naše politiky více blouditi v temno
tách malicherného vzájemného ss Šštulcování,
ale že v záři jeho čeští politikové spatřili onu
cestu, po které musí dnes celý český národ

krářoti, aby chystanému mu osadu předešel aušel.



Výkladů širších dnešní situace nepotře
buje, avšak nutno jest na všech stranách bdíti
a pracovati, aby se Pruskem národu českému

ve . století chystaný osud zkázy splniti nemohl.
Proto jest nezbytně třeba, aby u nás zby=

tečné, nenárodní, nesociální a pouze osobní
třenice přestaly a aby politika česká u
vedena byla na rozamnou costu vážného nazí
rání do budoucnosti, jejíž perspektiva byla již
českému lidn ostentativně z Berlína naznačena.

Naše česká politika let posledních a dnů
přítomných není uičím jiným, než-li že jedni
pomlouvají druhé a všichni následkem toho
přicházejí konečně s prázdnem. To musí pře
stati a k tomu především třeba nezbytno pra
covati, aby českou politiku vedli skuteční po
litikové a aby život a pokrok národa českého
nerušili lidé, kteří vlastně především při tom
na sebe myslí a celek tím způsobem poško
zují.

Každý dnes nahlíží, že jest třeba za ta
kovýchto nebezpečných a porážlivých okol
ností národní jednoty, sociálního dohodnutí a
bratrské suášelivosti a proto očekáváme, že
vzhledem k této situací bude co nejdříve pro
vedena revise programů všech českých stran
a že budou přizpůsobeny poměrům tak, aby
celý národ ve hlavních zásadách jednomyslně
mohl postapovati v před v budoucuost, jejíž
klín připravoje proň zajisté že s dobrým roz
myslem ohlášenou zhoubo.

* “
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Společenské i politické poměry v Čechách
se za posledního půlroku tak změnily, že, co
slulo u nás loni černým, jest dnes bílé a co
bílým, vypadá černě. Ještě před rokem bylo
všechno katolické, především ovšem že kato
lické duchovenstvo stavěno u nás do hodně
temného stínu a na výsloní obecného velebení
a přízně hovělo si všechno, co bylo protika
tolické. Zejména protestanté a jejich duchovní
správcové slunili se v nezměrné důvěře a lásce
celé české veřejnosti, jejiž byli rozmazlenými
mazlíčky.

Dokaod ze stravy katolické byl veden
proti tomuto docela zbytečnému hejčkání od
por, byl lit jenom olej do ohuě. Každý blas
z této strany znamenal a znamená jistým lidem
omezování svobody, zpátečnictví a když hlas
takový někdy skutečně neodpovídal poměrům
a byl dokonce vyprovokován, potom býval
hotovým programem k rámusu pro celon
protikatolickou společnost.

Proto jest nyní viděti, jak rozumným bylo
stanovisko, jež letos při Husových slavnostech
větší díl katolické strany zaujal, postaviv se
vůči nim 8 taktikou vyčkávací. Kdyby byl se
proti vykonání jejich opřel, nejenom že by
tím uičeho nedokázal: slavnosti ty odvyly by
se i přes to a k tomu ještě se vřuvou, jež by

FEUILLETON,
Kapitoly o sebevrazich.

Píáe J. S-a.
I

Poslouchej, ženo, to je tvé poslední slovo,
ty že mi nedáš upsat polovičku chalupy? Tolik
jsem se tady nadřel a mám platit pořád za po
druha? Se mnou si, milá holka, moc nehrejl«

»Stejně bys tu polovičku za půl roku pro
pile, odsekla kurážná Kačka neústupnému muži;
»dokud byl tvůj táta živ, pořád mi domlouval,
abych ti nedala nic upsat, že bys to prolil hrdlem;
ten tě panečku dobře proštudýroval«, .

»Á tak dobře, když nechceš, teda nechtěj«,
zasyčel suše sekáč Vodvara; »než: dělat otroka, to
se radši utopím, abys věděla«.

Ale Kačku ani tahle příšerná hrozba příliš
nezarazila,; slyšela podobná slova od muže častěji;
dráždila dál: »Víš co, to se radši oběs; bylo by
škoda kazit vodu, a na borovici ti to tak dlouho
trvat nebude jako ve vodě«.

Vodvarovi se zlostí dýmka v ruce třásla,
ale přemohl se přece. Věděl, že umí žena stokrát
lip sekat jszykem než on kosou sekat otavu, Silně
si bati, sebral z kůlny kosu a šel na pole. A pak
měla Kačka silu jako Amazonka. Cestou skřípal
zuby, div u krátké dýmky špičku nepřekoual,
Tohle dnešní bubaření přece jen Kačce nepro ine.

Když se k večeru vrátil domů, večeře se aní
nedotekl, na otázky ženiny ani slůvkem neodpo
věděl. Šel do druhé světničky, oblekl se svátečně
a předstoupil pak před Kačku: »Teda s Pánem
Bohem, ženo, už se víckrát neuvidíme. Čím jsem
ti ublížil, všecko mi odpusť. Takhle co bude nej
lepší, když všecko bned skončíme.

Kačka vypoulila oči, ale hned se vzpamato

Bohem, muži, já tě taky prosím, abys mi všecko
odpustile,

Teď se zas Vodvara zarazil, když viděl, že
ta ženská je jako bez citu. Znova se pokoušel,
aby bo žena zdržovala, aby aspoň jedinou sizičkou
ho odprosila: sJeště tě za to prosím, sbys se za

je provázela,kdyby protikatolická společnost
mohla a měla záminku nadávati katolíkům.
Když však katolická strana ve své většině po
stavila se vůči nim s očekáváním, co bude:
bylo od staroměstské radnice posláno domů
dvacet praských pastorů a česká veřejnost na
své bývalé sympatie ku protestantům pohlíží
dnes zcela jinak, neželi činila před půlrokem.

Poměry se velice pronikavé obrátily.
Dnes stalo se předmětem obecné pozor

nosti duchovenstvo protestantské a český lid
jakoby ae probudil ze sna po makové konpeli.
V ohledu tom stojíme dnes ovšem teprve na
začátku změny obecného smýšlení, ale ten po
čátek jest nanejvýš požehnaný. Jedním rázem
zbavena byla česká společnost dvcu břemen,
jež ji za posledních let tížila a sice bfemen
těch zbavena byla bez práce. Pánové, za něž
česká veřejnost břemena ta nesla, sňali jesní
samochtice dobrovolně sami.

Česká veřejnost ve většině svého tisku
pěstovala bezmeznou snášelivost a schovívavost
vůči všema, co nebylo katolické. Proto morál.
ně i hrmotně vydržovala a platila všechny
protikatolické agitace, kterýchžto dvou břemen
byla na svatováclavském sjezdu protestantů
v Praze zbavena.

Pánové ti další ochotu české veřejnosti
odmítli a k dalšímu zastapování svých zájmů
zvolili si vlastní svůj orgán, jejž dobře vydr
žovati káže jim nejen čest, ale i povinnost.
Tím katolická společnost získala velice v tom
Suněru, že náš lid vysloveně protestantských
novin čísti a vybledávati nebude a když pro
testantské zájmy ostatní listy pěstovati přesta
nou, velice brzy vymizí v české společnosti
napjetí, jež zde do nedávna proti všemu ka
tolickému panovalo.

Čeští protestanté obehnali se sami na
svém sjezdu čínskou zdí separatismu a zeď tu
jim nikdo více bořiti nebude. Tolik liberalismu
a snášelivosti je v našich zemích, že jest pro
testantům obecně přána ta radost, že 6e ze
středu ostatního národa vystěhovali na zvláštní
stanovisko, které velice brzo bude nuceno či
niti ostatní české společnosti ony ústupky, jež
ostatní česká společnost do nedávna Činila
spoluobčanům protestantským.

“ o
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Dnes nutno nám krátce zmíniti se opětně
o dodatku k tolerančnímu ratentu ze dne
26. března 1782, jímž bylo původním a starým
českým protestantům dovoleno vyznávání jejich
konfese.

Zmíněný dvorní dekret vůdcům českých
protestantů dnešní doby znám nebyl, jako jim
do r. USSI nebylo známo ani původní znění
tolerančního patentu ze dne 13. října 1781,jak
protestantský učenec dr. Gustav Frank ve svém
díle „Das Toleranz-Patent Kaiser Josef IL
Wien 1882“, na svém místě přiznává.

mne někdy pomodlila. To víš, že některý človék
skoro ani sám za sebe nemůže; a než bych trestul
sebe a jiné, radší ať nejsem na světě, Teda s Pá
nem Bohem«.

«S Pánem Bohem, s Pánem Boheme, zněla
znovu tvrdá ozvěna z úst nepoddajné Kačky, kte
rá naposledy s chladnou lící pravici svého muže
polřásala.

Vodvara ušel asi dvacet kroků s hlavou sxlo
penou, jako když táhl Bonaparte od Moskvy.
Náhle se otočil a vrátil se do chalupy ještě jednou
učinit zoufalý pokus o vítězství. +A ještě tě jdu
o něco prosit; u Rosendufta jsem dlužen ještě
třicet krejcarů za kořalku, teda to už nějak sama
srovnej. Však ti po mně zůstane všecko, A řekni
sousedům, že je taky prosím, aby se nemrzeli,
jestli jsem -je někdy pohněvale,

Kačka byla na koni; věděla, proč se muž
tak často vrací a že se mu do vody nechce; teď
mu teprve nebude domlouvat. Musila se zdržovat,
aby se nedala na h'as do smíchu. »Všecko zapla
tím, všecko vyřídím, muži, jak si přeješe.

*Teda naposledy s Pánem Bohem..
»S Pánem Bohem« opětovala tvrdá Ama

zonka. Dvéře u síně klaply, a když byl Vodvara
za vsí, zaklel hřmotně jako dva kanonýří, Teď
už prohrál bitvu na celé čáře. Kdyby ts slota
aspoň dvé slova na usmířenou řekla! Teď už mu
opravdu jiného nezbývá než se utopit. Kozel mu
byl renhle nápad dlužen. Za nic na světě už se
do té mizerné cbajdy nevrátí; živě si představoval,
jak při návratu Kačka škodolibě zuby cení, jak
se mu vysmívá, jek bo sckýruje. Stejně o mužově
úmyslu už breptá se sousedkami. Až by se vrátil,
celá ves se mu bude do smrti smát; děti za ním
budou běbat, Francek Lívanců na něj ke všemu
tomu ještě složí písničku; 6 to je jízlivec, jakých
málo. Nedávno složil řízný popěvek na sterého
Vrátila, a jak tento ubožák z okna vyhlédl, už
mu děti pod okny zpívaly, až ho to utrápilo.

Potácel se pomalu dále, až byl u Votřešťaa
ského rybníka.

Hladina rvbníka ozářená posledními paprsky
zapadajícího slunce tak svůdně se na poraženého
brdinu smála! Vlaky večerním lehounkým vánkem
poháněné pleskaly o břeb a jako by šeptaly:

Soudní, vášní a klidní lidése kruhů pro
testantských jsou mám sa uposornéní na dobrot len
vděční. Měli jeme za to, že opozorněním tím
všem českým protestantům přijdeme nanejvýš
vhod. A zatím někteří pánové z jejich středu
velice se na nás hněvají a rozčilují.

Poněvadš chápeme, že upozornění na
dekret onen jest některým jednotlivcům na
nojvýš nepříjemným při překvapujícím stano
visko, jaké dnes přiznávají a zaujímají. musíme
je necbaati vyzlobiti a vymrzeti. Však oni se
postopem doby najdou ve středu jejich roz
šafní lidé, kteří upozornění našeho správně
využitkují. Z toho, že se někteří pánové na nás
tak zlobí, lze souditi, že 8e oni rozšafní lidé
již nyní nalezli. My historií a jednou vydané sá
kony měnili nemůšeme a proto nám na celé věcí
šádné směny činiti nelse, Ať si pánové dekret
ten vykládají jak chtějí, to nepředělají, že čeští
evangelíci r. 1781 a 1782 vyznání augsburské a
helvetské mejroshodněji samítali a že jim bylo proto
dovoleno spravovati se svým vysnáním českým.

S nikým nebuderne se ve příčině té dnes
ani v novinách bádati, ani na schůzích po hos
podách sporovatí. Přetřásání záležitosti té po
kládáme za vnitřní otázka českých protestant
ských církevních obcía je-li zanášena na foram
širší veřejnosti, potom příčiny k tomu hledati
sluší v potřebě, že si pánové, kteří tak činí,
hledí odlebčiti a své slabé stránky omlaviti
Debo vymluviti. To jest jisto, že dnešní češťí
protestanté nevéří tak, jak věřila většina jejich
předků r. 1781 a 1782, coš jim bylo dovoleno.
O tom jest každý spor zbytečnosti.

Čtli jsme také ve příčině té proti sobě
celon sbírku sprostých a surových nadávek,
V tom ohledu musíme ponechati pánům volné
pole. Mohli jsme a můžeme některé z nich
stíbati u dáti potrestati, ale na takovou od
pověď márne ještě dosti času.

Nám šlo především o ioformování kato
Jiků. Jak na zákony císaře Josefa II. patří“
protestanté, to nám zůstává lhostejným. Za rok,
za dvě léta bude patrno, jak byly dvešní pro
testantské názory nesprávnými. Kdybychom se
s některými pány dali do diskuse, zaniklo by
to, co jsme pověděli, v jejich povyku a to
necbceme.

Až se pánové vyčílí a vyhněvají, ujmeme
80 zase slova klidně my a povíme, čeho bude
říci třeba. Někdy je mlčet zlato! Však ona
přijde chvíle, kdy bude zase k další řeči
vděčná příležitost.

(10) Tak píše, aby nevymřelašurnalistů rasa,
nad stoly nahrben a napřimuje duše.
Kde kulhá argument, vše podepírá kasa,
či Be se jednoduše.

Kdyš vyschne sesoma, a soškliví se práce
—coš druhdystává se o tomdryáčnickémvěku —
še dlouho nemošno čekalé ma sensace,
šmok hne se k středověku. :—————————

»Skoč do nás, bude se ti zde měkce ležet; zbavíš
sc bubaté Kačky na vždy. Však potom zkrotne,
uz tě vytáhnou. Aspoň pozná, že jsi nehbrozil na
darmo v že ji dovedeš taky vytrestat; uvidí, že
ji muže. Ale s drubé strany mu zas svědomí
domlouvalo, že by to bylo proti Bobu a že hu
batá Kačka ho kárala obyčejně spravedlivě.

Už bo přecbázel taky bněv, srdce mu měklo,
odvrátil se od vody, tvrdé podrážky poseté silnými
cvočky klapaly po silnici dál. »Však ješté není
všemu konece, omlouval své rozpaky; »mohu do
vody skočit každou chvilku«. Ale kde teď bude
spát? Danes se domů nevrátí, rozhodně nevrátí;
hanbou by nemohl usnout, Ani nepozoroval, že
se ocitl již ve Votřešťanech, Pojednou ho vytrhl
z filosofie hlasitý, veselý hovor s pravé strany
kostrbaté siloice. Oblédl se; zpozoroval, že stojí
právě před krámem žida Goldsteins. Tam na
pytlech naditých různým zbožím sedělo několik
dělníků. Dva právě si statně přihybali samožitnou
z půlčíků, tři zívali nu veliké krajíce namazané
sýrem a jeden s labužnickým úsmévem rozstíral
po chlebé škvarky,

Ubohého psance zpozoroval ze dveří hodu
jící dělník Vrána, Vyšel ven a hned houkl na
Vodvaru: »Co pak tam, kameráde, stojíš, jako by
ti podrážky přimrzly? Podívejme, podívejme, jak
je nestrojen teď v sobotu! Snad jdeš někam na
svatbu? Pojď trochu mezi nás, snad se za nás
stydět nebudeš. A nekoukej na mne jsko cikán
do špižíroy«.

Vodvara se dlouho nerozpakoval, následoval
klopýtajícího druha do krámu. Přítomní bodovníci
byli skoro všichni jebo známí; tady se mezi nimi
trochu potěší, bude se tu líp přemýšlet o dalším
plánu. Štěstí ještě, že měl sobotní výplatu s se
bou. sA tuhle se napij ode mne“, koktel těžkým
jazykem Vrána. „Ať žijeme! Všsk jiné radosti
stejně na svétě nemáme. Víš, ksmarádíčku, já
doma neužiju nic; moje Francka pořád jenom na
dává. A kdybych hned po výplatě přišel domů,
všecky peníze mi vezme, ani krejcaru mi nenechá.
A když jí řeknu, že si tohle líbit nedám, začne
mi skubrat, že máme dvě děti. Hm, to je toho,
abych se nemohl pro ty fakany aai napít! | Však
si něco vyžebrají, a Francka taky vydělává, A od



Za Iet0 dsrekeeševrší cnostíplnost.
V dernovech osličích se drtí karaktery,
se pášoudějiny a praská spravedlnost

posedlými péry.

A dále duní to v útrobách továrničky.
Pod novou vigmetou se robí stará jarma.
V případech nejhorších se nabízejí svíčky
a pokrokářství sdarma.

Obrana.
Svatá prestete! Jeden evavgelíktáže

se v „Hl. se 8.“, aby se mu řeklo, 00 prý
vlastně udělal Řím Čechům dobrého. Nedivíme
se této naivní otázco, poněvadž ge tento věřící
od pastorů jistě nic dobrého o Římu nedově
děl. Nechtějíce znova opakovati, o čem jsme
již mnohokrát dřív psali, pouze onomu evan
gelíko udělojeme, že mu redakce „HL. ze S.“
sotva co dobrého o Říma poví, třeba že mu
slibuje, že se 0 to „pokusí“. Radíme mu —
když už u katolíků poučení nehledá — aby
čerpal své vědomosti o tom aspoň u evangu
ka Palackého nebo evangelika Arnošta De
nisa; tam se to doví spíš.

Příchod prvého českého národ. processí do Lard.
(Vítací článek francouzského listu „Journal de la grotte

de Lourdes“ ze dne 1. září 1903.)

„Filii tai de longe venient. Synové tvoji při
jdou « končin země“. Ó, jak věta tato, přesladká
Panno Lourdská, tanula před několika okamžiky
přirozeně oa mysli naší, když dítky Tvé ze vzdá
lené země české přišly, aby Tebe pozdravily, ubí
rajíce se na konci jednoho z nejkrásnějších prů
vodů eucharistických, při němž Tvůj božský Syn
Ježíš — skryt jsa závojem svaté hostie a nesen
rukama missionářského biskupa indického — pro
vázen byl sedmi vrchními pastýři.

O jak a8 zaradovalo se Tvé srdce mateřské
při pohledu na tyto statečné křesťany, kteří přišli
k jeskyni, kde veškerý svět schází se k dostave
víčku, a tu skláněli se, slzy v oku majíce do pra

chn země, aby lítali půdu, kdepět be Tvé nohyspočinuly. O jak my Francouzové bylijsme zase
navzájem šťastni, vidoace Tebe tak milovánu! Ve
liká jest zajisté láska těchto českých poutníků
k Tobě, že tak z daleka a sa cenu tolika obětí
přišli k Tobě. Ta jich vroucí láska jevila se ostatně
jasně i ve hlubokém dojetí i v harmonických, mile
dumných zpěvech těchto zbožných křesťanů.

Ano, milují Tebe jako nejlaskavější a nej
něžnější Matku a nespokojujíce 8e jen 8 návětě
vou místa, kde přála jsi sobě míti zbudovanou
kapli, přicházejí jako kdysi Magové anrum et
thus deferentes, aby donesli Tobě kadidlo své dě
tinné a nadšené chvály a bohatých darů.

Jich velikolepý a královský dar není vskutku
nic jiného, než mosaika určená k ozdobě čtvrté
kaple slavných tajemství v kostele av. Růžence.
(Nanebevzetí Panny Marie).

čeho je obec? Když mi dítě nejde do školy, to si
hned rzpomenou na mne s kriminalem; ale když
chci, aby dítěti něco dali, to zas o mně vědět
nechtějí. A pij, kamaráde, pij, ať tu nouzi zapi
jeme. Já si z Francky nic nedělám. Ta tvá prý
má taky jazyk jako břitvu, ale nedělej si z toho
nic. Pi), pokud Pán Bůh zdraví dá«.

A Vodvara pil a pil, aby snad kamarádi ne
řekli, že chce být z jiných. Rozjařená společnost
si příťukávala na zdraví, veselí stoupalo. Vodvara
zapomínal na svou mizerii. Teprve když žid po
třetí rázně vybídl pijáky, aby přestali povykovati,
sbírali sechudasové z krámu Nepoddajného rebe
Janta Vránu Goldstein za pomoci svého Moricka jed
noduše přede dvéře vyhodil. Vodvara zase na sil
nici osaměl. Chraplavé zpívání zpitých soudruhů
stále se vzdalovalo. Ale teď už nebyl tak smutný
a nerozhodný, vždyť s pitím roste vždycky kuráž
— zvláště k věcem neptkným. Luskl prsty a šel
k rybníku znovu. Mysl měl pevnou, jen ty nohy
trochu vrávoraly. U rybníka sešel se silnice a klo
pýtal luční pěšinou na vysokou protější hráz. Lidé
ještě po silnici přecházejí, ale tam na druhé strané
si ho snad nikdo nevšimne. Při září měsíční
pozoroval chvíli hru lesklých vln. Vskočí tam,
jistě tem vskočí a rozpálenou hlavu na vždy ochladí.
Počkej, Kačko, však budeš litovat, až ti zejtra bu
dou lidé ze všech stran vyčítat, že jsi svou bubou
a neústupností dobrého muže k sebevraždě dohnala!
Ale zas mu napadlo v zmotané hlavě: »(Coz toho
budu mít? Já to beztoho slyšet nebudu, já se jí
stejně nemohu potom do očí vysmát. A ona mne
bude třebas pomlouvat ještě víc. — Fi«, odplivl
si na konec po tomto vážném filosofování.

Za chvilku se dal zas do pláče nad svou
opuštěností; nikdo o ného dobráka nestojí, nikdo,
ani ta zlé Kačka, A tak co? Ať je tedy už jednou
konec všemu. Každý důležitý plán se má řádné
uvážit, aby všecko dobře copadlo. Proto není divu,
že Vodvara se napřed odhodlal prozkoumati dů
kladně terrén. Napřed zul boty, nechal je na hrázi
a sešel opatrně s holí dolů. Chtěl se trochu na
boso spřátelit s chladnou vodou, dřív než jí celé
tělo svěří; taky chtěl prozpytovati, je-li tajemná
tůň dosti hluboká. Jeho obtížný pochod nahnal
smrtelný strach několika žabám na hrázi si hoví«

Nepocbybujeme, že všichni zbožní ctitelé
Panny Marie Lourdské sdíleti budon naši radost,
že Matka Massabieillská šíří víc a více své krá
lovství, aby posunovala mese vlády svého božského
Syna Ježíše.

Nechť ui zloba naopak skřípá zaby a zaří
vidouc, že přese vše trinmfuje její odvěkýa všdy
vítězný nepřítel. — Viděli jeme, jakoby obraz této
zloby v divém vichra ve chvíli slavnostního pří
chodu Čechů chtěl vše ahltiti, zakrývaje zrakům
všech i ono nesmírné množství poutníků, i naše
svatyně ano i samou jeskyci. Leč Čechové nedbali
tobo — dospěli k soše Matky Boží, a bouře zu
řila ještě . . . ale daleko od nich i od posvátné
jeskyně ... . peccator videbit et irascetur, denti
bus snis fremet et tabescet, desiderium peccato
rum peribit. (Hřlšník to uzří a rozlítí se, zuby
bude skřípati a hněvem echnouti; tužby bříšníků
však vyzní na plano).

Podáváme ve věruém překladě článek, jímě
francouzský místní list lurdský vítal vzletnými
slovy české poutníky v proslaveném městě. „Ka
tolické Listy“ aveřejnily již pozorahodnou vlídnost,
jakou vycházeli katoličtí Francoazové vatříc Če
chům na půdě franzouzaké. Do Lard přijíždí ročně
průměrně 700.000 lidí. Denně mešká v Lurdech
20—40 tisíc poutníků z Fraocie, Španěl, Italie,
Belgie a Anglie, neníť tedy poutní vlak Francou
zům v Lurdech žádnou vzácností, proto tím cem
nější byla blaboskloonost tarbského ndp. biskupa,
jenž Čechy vítal vřelými slovy u zázračné jeskyně,
ačkoliv za svého biskupování neučinil tak dosud
žádnému národu. Nechreme z této milé pozornosti
francouzského biskupa vyvozovati dalekosáhlé pro
jekty o sbratření Čechů s Francouzy, ale zjev
tento zasloužil jistě slušnějšího záznamu v „Nár.
Listech“, nežli jak to učinil jejich nédenický lo
kálkář. Když několik českých soko:ů provedlo
několik zdatilých kotrmelců před francouzskými
liberály, nemohly liberální české listy nad takovým
úspěchem po kolik neděl přijíti z horečného nad
šení do střízlivé rozvahy. Pro katolickou Francii
nemá liberální tisk žádných ohledů slušnosti. Ča
stější styky s katolíky francouzskými šly by jistě
lidu našemu lépe k duhu, nežli přátelství fran
couzských nezoabvhů, kteří pro svůj mravní bao
krot nemohou ani sami sobě pomoci. Lurdy za
slouží rozhodně větší pozornosti, nežli jakou jeme
jim dosud věnovali. Poznamenáváme, že z bradecké
diecéae súčastnilo se první české pouti do Lurd
40 osob, mezi nimiž 17 kněží, kteří tvořili právě
'/, všech súčastněných kněží. Kněží diecésáné při
vezli v upomínku na tuto první pouť ndp. bisku
poví Dra Doubravovi vkusně provedenou stříbr
nou rytinn zázračného zjevení sv. Panny. Pouti
súčastnili se tito p. t. vdpp.: faráři Fr. Jeřábek,
Jos. Portman a Frt. Pospíšil; Jos. Prudič, kaplan,
Th. Dr. Fr. Reyl, ředitel, Vlad. Sekera, ředitel,
Dobr. Orel, professor, Jos. Světelský, katecheta;
kaplani: Jan Středa, Adolf Hubálek, Váci. Bóhm,
Fr. Brýdi, Jos. Dubec, Jos. Nováček, Jos. Be
drna a Jos. Nosek.

cím, které rychlostí blesku-pleskaly do vody. Dole
zabodl kandidát sebevraždy hůl do vlhké půdy,
opřel se o ni a spustil nohu po kotníky do vody.
»Brrre, projelo jeho rty; příliš studena voda mu
byla od jakživa velmi nemilá. A do té mrazivé
tůně by měl skočit celý? To by se radši nechal
od Kačky spolíčkovat. Rozvažoval znovu, má-li
vůbec smělý čin podniknout; zapomněl docela holí
prozkoumat vodní hloubku.

Vzpomaěl si, že by mu třebas mohl někdo
boty vzít, nechal hůl stát a vyšplhal se namáhavě
o čtyrech na předešlé místo.

Sta nových myšlenek vířilo mu v podnapilé
hlavě, až z toho byl celý zmučen, Staré přísloví
dí, že kdo chce zloducha polknout, nesmí se na
něho dlouho dívat; jinak mu uteče. A tak celé
mudrování Vodvarovo končilo jen značnou ochab
lostí kuráže, A co tak bolestně přemýšlel, zaví
raly se mu oči, tuhý spánek přetrhl niť další fi
losofie ..

od

Vodvara spal dlouho. Když ranní slunko po
čalo mu svítit do očí, spředl se v jeho hlavě di
voký sen. Zdálo se mu, že přišel domů a Kačka
ho vyhání; a když se nechtěl hnouti, napřábla
na jeho hlavu pádnou ruku. Vodvara se proti ní
ohbnal— s už bylo spánku konec, protože se rychle
i s párem bot kutálej s hráze dolů. Na této mži
kové cestě dostal ješté do hlavy ránu jedním pod
padkem důkladnou podkůvkou opatřeným. A již
spadl, ach, spadl v chladnou vodičku. Plesklo to
důkladně, vysoko vzedmuté vlny zase se sevřely
nad svou kořistí. Nebude se nikdo divit, že Vod
vara při té retirádě si nemohl ani rychle uvědomit,
co se s ním děje. Ale když se hlava v studené
koupeli vzpamatovala a když si ústa lokla bez
děčně rmutného rybího nápoje, zahrabal Vodvara
rukama, vztýčil hlavu z vln a křičel ze vší síly:
»Lidičky, spaste dušil Pomoc, pomóócl« Že se
dřív chtěl sám utopit, na to si ani nevzpomněl.
Štěstí, že šel právě po louce Francek Lívanců;
seskočil s hráze, vzal dole stojící hůl a vztáhl ji
k tonoucímu. Vodvara se chytil a v malém okam
žiku stál venku mokrý jako hastrman. Ale to už
se také kolem něho rozestavila celá kupa lidí hlavně

Politický přehled,
Už i sněm království českého zachvátila hlíza

obstrukční. Pomalu parlamentarismu v naší říši
odsvoní. A brobaři jeho zase Němci honosící se
jinak, že pouze oni jsou pevnou hradbou státu.
První záminkou k obstrukci byl jim návrh z české
strany učiněný na zrušení práva obcí na hromadné
jmenování měšťanů čestných a měšťanů za účelem
sesilování řad voličů. Tohoto práva dle možnosti
všude Němci nadužívali, chtějíce si takovým pro
středkem jinak neudržitelnou vládu v obcích za
jistiti. Z návrhu hořejšího odvozovali Němci křivdu
s když přání jejich, aby předloha zmíněná byla
vzata s denního pořádku a aby se na snému vů
bec nejednalo o předlohách politických, nebylo
vyhověno, zahájili obstrukci. Ne tedy křívda ně
jaká, ale další touha po nadvládě vehnala je do
obstrukce, aby i na sněmu ukázali svou sílu, a
aby rozvrátili i tu zásadu většinovou, jak to uči
nili na říšské radě. Druhého obstruxčního dne 13.
října ústavověrní velkostatkáři oddělili se od ob
struujících. Nyní nastává v zákulisí boj a vyjed
návání, aby přispěním konservativních velkostat
kářů, dosud na straně české, rozhodnuto bylo,
aby onen Němcům nemilý návrh vzat byl s den
ního pořídku. Podaří-li se to ať už jakoukolivěk
cestou, pak následkem této porážky české strany ná
sledovati by musela co nejrozhodnější česká ob
strukce na říšské radě, tím zároveň však hy nastal
konec parlamentarnsmu. A pozoruhodno, že zase
s »čistým- Wolfem na sněmu českém postupují
všichni Němci.

Také chystaná oslava 50, výrečí trvání
čes. bohoslužeb v Linci vzbudila vřavu v něm.
tisku, tak že slavnost odvolána, V hornorakouském
sněmu 1 navrženo, aby česká kázaní v Horních
Rakousích byla zakázána a aby tu církevním ja
zykem byla jenom němčina.

V uherské krist dosud nenastalo vyjasnění.
Oposice odhodlána jest i po léta odpírati nováčky
a daně.

Car chystal se na návštěvu do Říma, ale že
se připravovali sociální demokraté návštěvu mu
ztrpčiti, rozhodl se zůstati doma. Z toho roztrpčení
velké v Italii proti vládě.

Právé do chystaného klidu v Macedonii za
hřměla na hranicích bulharsko-macedonských kr
vavá srážka tureckého vojska s bulharským. Tu
recké vojsko vniklo na území bulharské, ale bylo
menším sice oddílem bulharským na hlavu pora
ženo. Snad už začátek války. V Bulharsku pro to
nadšení veliké.

Z činnosti katol. spolků.
Z Červ. Peček. Křesťanskoskatolickývzdě

lávací apodporující spolek „Svornost“ se sídlem v Červ.
Pečkách konati bude v neděli dne 18. října t.r. o 4.
hod. odpol. měsíční spolkovou echůzi ve spolkových
místnostech v hostinci pana Josefa Kuchaře. — Pro

z jeho vesnice, kteří za nedělního jitra spěchali
přes Votřešťany Jo města.

>Tak se podívejte, Vodvarse, poškleboval se
Francek, »včera jste měl ještě kuráže dost, ale
dnesky jste provedl špatné hrdinství. Ani utopit
se nedovedete; když to neumíte, teda se do toho
neplefte«=. — Lidé se smáli, z Votřešťan kvapil
k rybníku celý chomáč dětí, dav vzrůsta . Nejblíž
k Vodvarovi se tlačily staré tetky, aby mohly po
dati sousedům co nejlepší a nejzevrubnější reterát.
Ale zaražený nedotopenec nevšímal si hluku, jen
se rozpačitě ohlédl na hráz a hned zas dolů, za
lomil rukama a vyjekl žalostné: «Rány Boží, kde
pak mám boty, kdo mi vzal moje boty! Lidičky,
co já si počnu, podívejte se, kde mám nedělní
botyl«

Troška lidí vypukla v hlasitý smích, ale
Francek zabouřil: «+Podfvejte se na něj, ještě se
nám vysmívá, měl bych Vás, Vodvaro, do vudy
hodit zpátky, Vy brubiáne jedenl« Ale už děti
boty na kraji vody zpozorovaly a holí za obecného
smíchu vytáhly. A teď nastal hromadný pochod
ke Kaččině chalupě. Čestný průvod Vodvarův byl
tak veliký, jako by vedli Babinského. Známí si
problíželi bosého ubožáka, jako by to byl host
z horké Afriky. Vzadu za hustým davem nesli
dva kluci na rameně po jedné botě,

Jak Kačka starého hříšníka přivítala, to už
líčit nebudeme; ostatné může každý pochopit, že
se po nešťastném manévru Vodvara musil ponížit
ještě víc, A když nedělní slunko za hory zapadalo
a Vodvara z okna vyhlédl, pokřikovala hromádka
dětí mateřským dialektem: +Uútopený boty, úúto
pený botyl« Kačka vyběhla ven, jednoho uličníka
polehtala kotníkem pod žebry, druhé dva pleskla
přes hlavu, děti se rozstříkly na všecky strany.

A Vodvara si utřel slzu vděčnosti s povzde
chem: +Přece ta Kačka není tak zlá, když mne
tolik brání, Bude líp, když ji nebudu už dráždit«.

Někteří uličníci pokřikovali ještě několik dní,
ale po rázném zakročení pánů učitelů daly pokoj.
— Vodvara byl už hodnější a touha po utopení
ho nikdy už nenapadla. Byla ta voda tenkrát tolik
studená! Kdo to neumí, ať se do toho neplete.



gram: 1. Čtení protokolu minulé schůze. 2. Sdělení

spolkových zpráv. 3. Přednáška důst. pena FrantiškaJukla, katechety v Hradci Králové: „Rakousko-nher
ské vyrovnání.“ 4. Placení měsíčních příspěvků a při
blašování se nových členů. 5. Volné návrhy. I nečle
nům vstup volný.

Politický klub křest-soelální pro
král. České pořádá v neděli dne 18. října t. r. 0 3.
hod. odpol veřejnou sobůzi v sále „v Lorci“ v Kutné
Hoře za spolupůsobení křest -sociálů z Čáslavě, Červ.
Peček, Nebovid, Ronova, Sedlic a Kutné Hory. 1.
Rozšíření volebního práva. 2. Pryč od Říma. Zdař Bůh!

Krajinský njemd, jejž v neděli dne 11.října pořádaly v Týništi nad Orlicí katolické spolky
v oblasti Orlice usedlé, vydařil ae nad vše očekávání.
Vedle místní jednoty u občanstra vůbec účastnily se
ho katolické spolky z Hradce Králové, Třebochovic a
z Černilova s prapory, dále z Pardabic (muž. i žen.)
Častolovic, Kostelce n. O., Chocně, Skorenic, Hor. Ja
lení, Vamberka, Rychnova, Čermé aČestic. Dostavivší
se již dopoledne hosté obcovali v místním farním
ebrámu službám Bovžím,před nimiž vdp. Ant. Kaška,
děkan z Kostelco n. O, nadchl účastníky Bohoslažeb
procítěným slavnostním kázáním. Po společném obědě
v sále Fanského domu kolem 3. hod. započalo tamtéž
vlastní jednání. Prostorný sál byl do posledního mí
stečka naplněn. Předseda katol. jednoty v Týništi p.
Frant. Hlavatý uvítal shromážděné, načež předsedou
sjezdu zvolen p. Jos. Urban z Hradce Králové, místo
předsedy vdp. Ant. haška, děkan a vdp. G. Šourek,
místní farář, zapisovatelem dp. J. Řazniček, katecheta.
Na to zaslán holdovací telegram J. B. M. njdp. Dr.
Jos. Doubravovi. První ujala se slova el. Jakubcova,
aby promlnvila o ženě v křesť.-sociální organisaci,
Labodně a věcně vyložila známá již sl řečnice pojem
organisace, předvedla účel zřízení klášterního, spolků
náboženských, křesť.-vociá!, vzdělávacích, občanských,
sociálně demokratických a národních a jasně vytkla,
kde je místo naších žen a dívek. S povdékem přijata
tato zdařilá přednáška. — Druhým řečníkem byl vdp.
Dr. Fr. Reyl, diecésní předseda. Jebo znamenitá a ča
sová přednáška v ho:podářské vitaaci nesla se vý
kladem, jak wi počínati mají naši politikové a náro
dobospudáři vůbec. Hlavní věcí a starostí naší má
býti, aby národ žil v slušných poměrech hospodář.
ských; puk tím snadněji najde si cestu k vyšším cí
lům a snahám | Národ bezzemků, s dluhy zápasící
zůstano vžly otrokem jiných. Slovutný řečník nastí
nil též, jak by se dělání dluhů omezilo a stávající
znenáhla uplatily. Neutuchající potlesk byl vdp. řeč
níku odměnou za skvostnou přednášku. Na to pan
V. Myslivec, redaktor z Prahy, promlavil o odborovém
adražování a jako jindy svým výkladem mluvil do
duše všech. Zdařilý tento sjezd zakončen zábavným
večírkem. Na tomto sjezdu právě se ukázala síla or
ganisace a ochota, s kterou jak mnozí pp. duchovní,
tak i laikové kráčejí přes všecky pfekážky světlou
stopou nezapomenutelného biskupa Brynycha.
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Zprávy místní a z kraje,
Osobní. S městemnaším rozloučil se tyto

dny pau finanční rada Dr. Simek, přednosta berního
referátu hradeckého, odebrav se na nové působiště
v Karlíně, Odcbodu p. dra. Šimka želí nejvíce hudební
kruhy zdejší, ježto pan finanční rada byl výtečným
pianistou a hudebním odborníkem na slovo vzatým.
Po několik let byl pan dr. Šimek místopředsedou cy
rilliské diecésní jednoty, zjednav si o její rozkvět ne
malých zásluh. Než i v jiných společenských krazích
byl pan rada Šimek oblíben pro evou vlídnou a spo
lečensky taktní povahu. Přejeme panu radovi, aby na
novém svém působišti získal si tolik sympatií, jako
v našem městě. — Po zemřelé velezasloužilé před
sedkyni Dobročinného komitétu dámského v Hradci
Králové, pí. Karolině Mahrlové, zvolena byla ve schůzi
dne 7. října t. r. novou předeedkyní pí. Marie Stein
feldová, choť c. k, místodržitelského rady v Hradci
Králové, Na mnohá léta |

Sňatek. Slečna Růžena Holznerová, neteř
nejdp. biskupa Dra. Jos. Doubravy, a p. Bohumil
Hobzek, professor v Budějovicích, oddáni byli v sobota
10. října v zámecké kapli v Chrasti nejdp. biskapem.

Z Průmyslového musea v Hradei
Králové. Hledíc povzbuditi choť a zájem krajká
řek svéoblasti, vypisuje kuratoriam konkurs na pů
vodní paličkovanou krajku e případnou vložkou v rá
zu národního ornamentu. První nejlepší krajka a
vložka obdrží cenu 50 korun, drohá 30 korun. Rog
měry pro obé jsou od 3 do 10cm šířky a 30 cm délky.
Cena 1 metru krajky nesmí přesahovati 4 koruny.
Lhůta k dodání konkarenčních prací končí dne 15. úno
ra 1904.— Dne 28.listopadu otevřena bude v Petrohradě
výstava umělecko-průmyslová, Kdož z našich uměl.
řemeslníků by ji chtěl obeslati svými výrobky, tomu
ochotně veškeré bližší podmínky sdělí řed. musea p. L.
Haněl. —Aby se odpomoblo u našich truhlářůa řezbá
řů stále citelněji se jevící potřebě,znalosti moření a
barvení dřeni, které u mod. výrobků ze dřeva vždy
víc a více převládá, zamýšlí kuratoriam uspořádati

pro řemeslníky ze dřeva pracující kraje královéhraeckého několikadenní kurs bezplatný, k němuž po
dařilo se mu získati prakticky vzdělanou sílu učitel
skou. Aby mohl býti určen blíte rozsah a doba to
hoto kureu, žádá řed.musea průmyslového,'by sevšichni,
kdož se kursu toho eúčastniti míní, co nejdříve při

Blázili — Výstavu vyšívek navštívilo za 8 dní 1388osob.
Ze Všeodbor.sdružení kř. dělnictva.

Schůze užšího výboru dne 11. října. Přítomní: Urban,
Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemoc. uděleny:
G. Novákovi v Plzni za 7 dní 450 K, A. Pecivalovi
v H. Jelení za 7 dní 6 K, Č. Junkovi v Ústí n. 0.
za 7 daf 6 K, Fr. Daškovi v Ústí n. O. za 7 dní 6 K.
Noví členové: z Kunčic 6, z Týniště 4, s Rychnova 2
a ze Sedlce 1.

Koncert tamburašů v„Adalbertinu“.
Tembarašský odbor jednoty katolických tovaryšů vy

stoupil v neděli dne 11. října poprvé na koncertní '
iam v „Adalbertina“ před četným obecenstvem.

ystoupení toto lze nazvati šťastným, ježto preciení
výkony tamburešského kroužku atrhly obecenstvo
k nelíčenémuobdiva.Kroužektentozapoóalse cvičiti
teprv od letošního jara a přece za těchto 6 měsíců
vyspěl na dieciplinovaný budební sbor, jenž může
odvážiti ae před každou kritiku. Zásluha o tento
roskvět mladičkého sboru náleží v přednířadé obě
tavému sbormistru, dp. vicerektoru Jurkovičovi,jenž
jako skladatel tamburašských budebnín má jíž zvučné
jméno. Ne menší oznání natno projeviti horlivým
členům odbora, kteří i v letních měsících dovedli
dáti přednost práci před zábavou. Za to všeobecná
pochvala byla jím povzbuzující odměnou. K zajíma
vosti večera přispěl svou hrou vdp. prof. Vacek, kon
certní mistr na cello. Mezi dilletanty má sotva p.
prof. Vacek vážného auka na svém nástroji a proto
referujeme jen dle pravdy, tvrdíme-li, že nás hra p.
profseaora uchvátila. Rovněž i výkony pěreckého dám
ského kroužku byly vděčněpřijaty. Večírek tamburašský
lze přičísti k čestným dnům mnohboslibného mladého
hudebního sboru. Zdař Bůh!

Komcert Heroldova kvarteta dne
10. t. m. pořádaný byl vskutku triamfální. Vzácná
sehranost všech členů, bravurní, lehký přednes achva
coval obecenstvo k častému potlesku. Korunu umě
leckého večera tvořilo Dvořákovo kvarteto a klavsické
Schumunovo klavírní kvinteto, (které skladatel své
vlastní choti, znamenité virtaosce na piano, věnoval).
Tyto dvě grandiosní skladby sehrány zvlášť precisně;
po každém oddílu následoval bonřlivý potlesk. Na
konec ješté přidali umělci jednu partii Smetanova
kvarteta „Z mého Života“. Při rozchodu obecenstva
bylo slyšeti všade nejlichotivějáí úsudky. Proč věsk
bylo opět obecenstva tak málo? Naše město by mělo
mezi prvními tak vzácnou hudební extensi podporovati.

Velký vojemský balom plal nad městem
naším dne 9. t. m. po půldesáté hodině ranní směrem
od jihozápadu k severovýchodu, Blíže dělostřeleckých
kolen v Pospíšilově třídě dopadl na zemi korespon
denční lístek adresovaný správě vídeňského arsenálu
s prosbou, aby co nejdříve odevzdán byl na nejbližší
poštu. Datován byl 9/X. o 9'/ hod. ranní, Dle „N. P“
byl v balonu tom nadporučík Ouoika z vídeňské
vzduchoplavecké školy. Balon plul z Vídně přes Ji
hlava, Hradec Králové, Varšavu do Německa, kde
blíže moře vzduchoplavec Bestoopil.

Marie Heritesová, vynikající virtnoské
česká a hradeckému občanatva známá už od lonského
koncertu, uspořádá dne 8. listopadu v Klicperově di
vadle druhý koncert.

Letáky. V noci na 14, t, m. nalezeny byly
ponocnými Jetáky obsahu protivládního a protidyna
stického. Byly sebrány a odevzdány stát. návladnictví,

Značky k uzávěrům domovním.
Dle usnesení městské rady zřizují se právě značky
ku hlavním uzávěrům domovním, které budou příle
žitostně pp. majitelům domů zaúčtovány.

Samostatný školní okres pro mě
sto Hradec Králové bade přecena radost
mochých zrušen. Jeho zrušení a apujení pak « ven
kovským školním okrosem královéhradeckým ode dne
1. ledna 1904 schváleno bylo ve achůzi zemského vý
bora dne 7. t. m. Náklad na vydržování obecných a
měšťanských škol zdejších braditi se bude z fondu
zemského. Zemský výbor usnesl se také, aby se 8obcí
královéhradeckou vyjednávalo o rozdělení královéhra
decké „Matice školské“.

Pro postižené živelní pohromou za
sláno z vikariatu Kopidlenského nejd. b. konsistoři:
Kostelní sbírkou ze Slatin 48 K 41h, z Veliče 46 K,
z Veselí 38 K 28 h, z Němyčovsi 32 K, ze Samšiny
15 K 20 hb,z Ostražna 8 k 10b; dále přispěli: p. Fr.
Vohnout, děk. v Žlanicích 5 K, p. Karel Jedlička, fa
rář ve Vrecích 2 K; p. Jou. Valenta, coop. ve Vrecích
1 K, pp. Fr. Kahn a Fr. Okrouhlický, kaplani v Ko
pidlně 4 K, celkem 200 K 2 h. — Č. k. okres. hejt
manství v Hradci Králové na týž účel zaslaly obce:
Újezd Podb. sbírkou 18 K 50h, Lhota pod Libč. 42 K
8 b, Jenikovice z vlastního důchodu 25 K, Předměřice
17106K (obeca cnkrovarpo 5UK, sbírkou7006K.)
Slatina 20 K, Stračov 40 K 50 b, Chlum u Věestar
39 K 80 h, Bohánka 37 K 30 b, dosud úbrnem
3349 K 62 bh.

První hon v lesích královéhradec
kých konal se ve středu dne 14. října. Zastřeleno
bylo 138 zajíců, 27 králíků, 4 sluky a 1 koroptev.

Pokrač. průmyslová škola v Ku
klenách 22. avůj školní rok počala 4. října jak
obyčejně službami Božími v chrámu Páně, načež ža
ctru shromážděnému ve škole oznámen školní řád
s případným povzbuzením k vytrvalosti v práci jak
ve škole, tak v dílně a neopomenato připomenouti,
jak důležitý jest pro člověka život bezúhonný, mravný
— který jenom zákledem spokojenosti a blahobytu
příštího býti může. — Zahájení školního roku pří
tomni byli jak členové kuratoria školy, tak i celý
výbor řemesl. živnost. společenstva, který povědy se
svým předsedou p. V. Jedličkou v čele s nevšedním
zájmem veškeré kroky a výsledky školy sleduje, v ohle
du kázně učitelskému sboru vědy ochotně pomocnou
ruku podává a vůbec se stará, aby slušné chování a
vzorné mravy učňů zachovávány byly. Sleduje cíl
tento i školní výbor s dohodnutím zástupců spole
čenetva staral se, aby pokud možno přestalo vyučo
vání večerní a zavedeno vyučování denní na škole
pokračovací. Záležitost tato přišla k rozhodnutí do
valné hromady společenstva a tan přičiněnímpravých
přátel mládeže přijata většinou hlasů a na mnohých
vážných místech i s povděkem. Skutečně osvícení páni
mistři místní doznati museli, že učeň po celodenní
práci unavený, vysílený nemůže večer věnovati ae
s pozorností a napnutím mysli práci duševní a že
výsledek vyučování nemůže být takový — jaký bude,
až se učeň v plné síle buds moci věnovati své práci
ve škole. Pak i věc druhá, neméně důležitá přišla na
váhu, jež dosud nejhorší pověst školám pokračovacím,
při všech dobrých ba výborných výsledcích, dělala,

totiž to hlučné odcházení ze školy za noční tmy, kde
přílešitost byla ke všemu, jen k ničemu dobrému, kde
tak moochá dobrá povaha slým příkladem nakažena
byla. Pravda, věnováním celého odpoledne ve středu
vyučování školnímu zdá ze, že páni mistři zkrácení
budou o práci a výdělek, který by jim učeň v době
té jakej aískal, ale ta k potěše jich dovolujeme si
upozorniti, že učeň vzdělaný, inteligentní jinou silou
a obratností i v dílně pracovati dovede a zdánlivou
ztrátu tuto pánům mistrům 10násobně přičiněním
svým a"dovedností svou ve škole získanou nahradí.
A ten neporušený mrav však také za něco stojí! Hlavní
zásluhu o ustanovení toto arci nese předaoda spoles
Ččenstva s celým výborem a pánové tito mnaf ještě
snésti z úst nepokročilých řemeslníků, jimž movota
tato je proti mysli, mnohé trpké slovo — ale tak je
všude; dobrá snaha provázena bývá skoro povšdy
s odsuzováním a příkořím, ale dočkáme se, še na
všech místech uznati se jednou masí, že večerní vy
učování ba snad i nedělní rovněž z vážných důvodů
na pokračovacích školách přestati musí. Nechť pokra
čovací školy ostatní v kraji našem sledují příklad
nejstarší školy Kaklenské,

Z Pouchova. O slavnosti Pouvěcenícbrámu
P. bude zde slavnvetní kázaní činiti o 10. h, ranní
vldp. profeusor Dr. Tb. Jan Jindra z Hradce Král. a
a napotom bude celebrovati velkou mši av. vys. důat.
p. proelát papež. a sídelní kanovník Frautišek Hampl.
— Minulou neděli odp. zkoušen na zdejším břbitové
od firmy H. Richter (pompes fanebres) při pohřbívání
dělníka Ant. Jelínka z okr. nemocnice nepraktický
moderní přístroj ku pochovávání mrtvol.

Komeert bratří Hájků koná se v sobota dne
17. říjaa v Pardubicích v sále „Uldeona“ na Veselce
za laskavého spolupůsobení mistra Karla Moora. Za
čátek o '/,8. bod. Předprodej lístků obstará knibku
pectví p. Jana Liebicha v Pardubicích.

Z Heřmanic m.Labem u Jaromě ře.
(Vzpomínka na 5Oleté kněžetví). Milou upomínku na
první mši svatou slavil dae 11, října 1903 v Heřma
nicích n. Labem v poutním cbrámu Páně vysoce dů
stojný pan František Xav. Hampl, papežský praelat,
kanovník senior Královéhradecké kapituly, praebendat
peaství Biechofateinského atd. atd. Dne 16. srpna, na
svátek Nanebevzetí Panny Marie bylo tomu padesáte

Marie Heřmanické první oběť mše svaté Hospodina
přinášel, aby se odporučil pod ochranu nejblahosla
venější Panny Marie v těžkém působení kněžekém.
Primiční kázaní měl tehdy rektor biskupského semi
náře kněžského p. Pan Jan Evang. Pažout, který si
obral za litka slova: „Kněz jest učitelem, soudcem a
svějkem lidu“. Zajisté Královna nebes, přesvatá Ro
dička Božt to byla, která jubilára k vysvkým důstoj
nostem dopomobla a u syna Božího skálopevuého zdra
ví mu vyprosila. Dne 7, listopadu 1903 náš vysoký
hodnostář dosáhne stáří 74 let. Z plna srdce mu pře
jeme, by Heřmanická Panna Mariu, kteréž se dne
11. října 1903 při oběti mše svaté a před milostným
obrazem se slzami v očích znova zaslibil, za něj oro
dovala, aby jej Bůh na dále zdravým a čilým zacho
vati ráčil, aby pak u našeho milostného oltáře dé
mantové jubileum kněžské alaviti mohl! To račiž dáti
Pán života i smrtil

Ze Solalce. Oznámenéjiž svěcení základ
ního kamene hřbitovního kostelíka odbývati se bude
v neděli dne 18. t. m. o '/,3. hodině odpolední.

Zimní lázeňvké období v Bohdanměl.
Dosavadní úspěchy docílené v lázních bobdanečských
přiměly fiditelství těchto lázní učiniti vhodná opatření,
aby lázně elatinné, sanatorium, ústav pro přirozeně
léčení vodou a ostatní lázeňská zřízení přístupna byla
i v zimě; mohou tudíž nemocní bez obavy před neo
příznivými vlivy povětrnosti oddati se léčbé svých
neduhů, které v lázních bobdanečských zpravidla do
cházejí úplného vyléčení. Krok za krokem razí 8i jme
nované lázně výsledky svými dráhu ku předu a badou
zajisté za nedlonho státi v popředí podobných lázeň
ských podniků, poněvadž opatřeny jsou veškerými
podmínkami, jež k uzdrarení chorých, ku příjemnému
pobytu a nejsprávnějšímu ošetření přispívají. Nemocní
mohou býti kdykoli přijati a jest o ně v každém
obledu postaráno. Po předchozím oznámení pošle ss
ku dráze pohodlný, krytý povoz kožešinami opatřený.

Oheň s mučeníky. Jak častobyl již ká
rán lid proten nezpůvob, že zavrou děti doma a ode
jdou buď do práce, nebo na trh a třeba i do kostela.
Co neštěstí se už pro to stalo! — Jistý občan vLito
myšli dne 11. října v neděli večer zavřel 3 chlapce
8 jednu ženu do stodoly, by mu tam hlídali obilí.
Po 10. hodině vypukl v této stodole oheň; chlapci
hrozně křičeli dobývajíce se ven a kdyš lidé ke ato
dole přiběhli, nemohli ani vrata vyvrátit, ani kladky

urazit. Hasili tedy stodola shora; ale kdyš kjenácté vyvrátili vrata, byli chlapci jiš upečení. Jeden
vykročil sice ze stodoly, ale padl mrtev. Na ženu
spadl prý strop s hořící elamou. Hrozná smrt

Je te Framcek mebo mef Obyvatelé
„Pinstockových domků“ v České Třebové měli letos
po nějaký čas zvláštní zábavu. Rodině R. vrátil ae
v létě z trestnice chrudimské jeyn, jenž dělal, jakoby
nechtěl jíti ani domů, a zůstal vrodné obci Lhotce
s některými kamarády v hospodě. Tito poslalipro
jeho matku, která si pro něj přišla a domů odvedla.

o několika dnech zdálo se některému z domácích,že
to Francek není. Vždyť ten při odchodu z domova
byl chlapík jako jedle rovný a teď má nohy jaksi po
křivené, pak není tak smélým, jak býval, neboť so
dává i k jídlu pobízeti a vůbec se zdá,jako by to
nebyl ani on. Ta Francek vysvětlil, že aoby poněkud
křivé má od želez, jež často dostával. Vyptávali se
jej na různé věci z dřívějších let, a tu, jak to bývá,
o něčem věděl, na jiné zapomněl. Nejhůř bylo, když

někteří z bývalých kamarádů jeho prohlásili, še toFrancek není. Tamatka si vzpomněla, že má jakési
znamení na zádech a jelikož znamení tu bylo, pro
hlásila, če to musí býti Francek. Kamarádi však ne
věřili a Franckovi několikrát znamenaná záda natřeli
a jeden z nich dokonce řekl sestře Franckově, ať se
nedávají balamutit, že toho chlapa dobřezná z Čermné



u Lanškrouna, že tam chodili epola do školy. Fran
cek zatím nádeničil, strava neplatil a dobře se měl
až na to, že byl často bit, což ho konečně omrgslo
tak, že odešel do světa, rozamí se dle mošnosti z do
mova řádně vypraven. Domácí neustále vzpomínali,
kde asi je, litovali jej, co zbytečně zkusí, až od něho
dostali dopis, ve kterém sděloval, če je v práci a pro
sil, by mu poslali 10 korun. Zatím někdo poradil
matce, by se zeptala v Chrudimi, není-li Francek
ještě zavřen. A skutečně, počátkem října došla odpo
věď, že Francek živ u zdráv těší se na shledání. Dne
10. t. m. přijel pak sám, rovný a smělý jako kdy
jindy a láteří nyní na darebáka, který důkladně vy
užil nábodné podobnosti, dav +e po několik neděl
zdarma živiti. Tomu pak míeto žádaných 10 koran
dostane se asi četnické návštěvy. Nyní bylo by nej
lepším, aby se pravému Franckovi znamení se zad
ztratilo; pak by matka opravda nevěděla, který z těch
dvou je pravým.

Z Červených Jamovle. Již dlouhose
vleče otázka o přestavbě našeho chrámu Páně, a když
se zdá, že doba nejpříznivější nastala a jednání ku
konci se schylovati zdá, vyskytly se najednou pře
kážky. A odkud? Od těch, jak to už u nás, bohužel,
začasté bývá — kteří největší zájem a prospěchz pře
stavby mají míti — od vlastních osadníků. Již ta
byla komise, aby vše podrobněji určila, zvláště co se
týče tak mírné nabídky o konkarenci osadníků —
když tito — mimo samé Č Janovice — konkurenci
odpírají. Arciť majíť dobré rádce — jeden žid a ne
dávno navštivivší náe pan učitel plnými ústy k od

ora podněcovali. Není nad českou svornost a do
brou vůli!

Ze Zruče. K dopisu z čísla minulého pod
názvem Z Ledče podotýkáme, že je to sice pravda, že
ty neše rychlíky jezdí poněkud zvolna; ale měl by
pan dopisovatel znáti překážky, 8 nimiž někdy jest
dráze zápasiti. Tak kterýsi den minulého týdne ují
ždějící vlak musil u Horky zastaviti. A proč? Inu,
kráva postavila 59 na trať u chtěla si z blízka tu
novou „potvoru“ prohlédnuti. Marné bylo bvízdání a
volání - kráva nerozuměla — až vlak před ní za
stavil. — Pak má jezditi-rychlel

Jak se chytají hejii! V Sedlicíchje ná
jemcem pivovaru žid, ten, jemuž při rozvážení piva0
Božím lěle letos zabit byl kůň. A přece na povozech
čteme vyznačenou firmu: „Knížecí pivovar“. — Ne
mělo by tam býti naznačeno „židovské pivo?“ Pak by
se mnohý asi rozmyslil, než by ho pil a snad by ho ani
v Pertolticích (vozívali ho do hostince, který má pan
řídící Kopecký) neodbírali.

Z Ceské Třebové. Před týdnem ukázal
jsem, že pan ředitel kůra necvičí 80 sborem zpěvy
chrámové a následkem toho že zpěvy váznou. Dnes
ještě něco. Právě v týž den, kdy císařeká mše tak
slavně šla, že byla celý týden předmětem hovoru při
ní přítomných, pořádal spolek „Havlíček“ ve prospěch
živelní pohromou postižených akademii, kteroužto
z laskavé ochoty řídil pan ředitel připraven jsa zna
menitě. Dva až třikrát týdně po kolik neděl pořádal
zkoušky a výeledek dle toho byl nad očekávání zda
řilý. Myslím, že i zpěvy chrámové potřebují zkoušek,
zvláště když ae nekonají z laskavé ochoty. Alespoň
jednou týdně snad by to přece šlo. Když pan ředitel
před rokem byl prozatímně ustanoven, očekaval každý,
%e sbor chrámový ještě více povznese a zatím by
ještě za jeden rok powala, jak se říká, „všecko umře
lo“. Kdo vzpomene na zpěvy o Velkém pátku, jak
bývaly krásné za pana učitele Jirouška a na letošní
slavné ticho, kdo vzpomene na slavné průvody k soše
sv. Jana Nep. na mostě, jaké bývaly dříve anebo Ic
toe, kdo vzpomene, že letoším rokem odpolední služby
Boží konaly se několikrát bez varhan, poněvadž pan
ředitel byl zaměstnán jako kapelník, musí rozhodně
šádati, aby dříve, než ustanoven bude definitivně,

ovinnosti ředitele kůru byly důrazně vytčeny. —
ředešlý týden na vyzvání dp. faráře podniknuta

byla sbírka na sochu sv. Václava. Sbírku provedli
pp. Václav Klimeš a Václav Gregar. Namábání jejich
potkalo se však a dosti skrovným výsledkem; bylo
vybráno asi 100 korun, ve kterých je zahrnut i dar
dp. faráře.

Z Nové Vul u Haber. V nedělidne 31.
října navštívil nás dp. farář F. Vlček a měl za zdej
šíbo duchovního správce kř. cvičení v domě starosty
p. Lad. Vacka. Jeho slova, kterými nás volal do or
Ganisace rolnické, účinkovala na všecky přítomné. Jeme
přesvědčeni, že bez organisace a svornosti naše hospo
dářská krise se neodvrátí. Panu faráři děkujeme za
poučení a těšíme se, že s ním své styky udršíme.
Zdař Bůb!

VPRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitné ulici a vprodejinovin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Různé zprávy,
8) Který realista mohl by takový
mý nesmysl vypustit = ústf Touto

otázkou rozehnal se pan Herben na pana Rohana,
jenž v „Rozhledech“ pevně našim realistům sedl na

obylka, šlehaje ostrou satirou jejich sebevědomé ve
likášství, jejich atrannickou kritiku vůči jiným a aš
brůza rozněžněnou vůči svým stoupencům. Předmětem
rozjevené otázky páně Herbenovy jest tvrzení Roha
novo, že reslism žije národnostně z „fixní mylné my
šlénky, če tak zvané obrození národa českého jest
účinkem reformace.“ Herben patrně ocitl se v onom
duševním stava, jenž vyjadřuje se příslovím, že pro
samé stromy nevidí les. Vždyť odevšad, kam jen člo
věk se do realistické obory podívá anebo hmátne,
Ozývá se samá reformace, Každý skoro článek reali
stický reformací začne a reformací se končí právě tek,
jako řeči některých poslanců naších nemohou se obe
jíti bez Žišky, Husa a Bílé hory. Reformace toť jest

takový čarodějnický aniversální lék pro všechny naše
národní potřeby a nemoci. Dryáčnické pak vykřiko
vání a odporačování léku toho obstarávají občbod
píci Masaryk a Herben. A abychom však se vrátili
k otázce Herbenově,reformace vříská nám pod okny
nejen v otázkách každodenního života, nýbrži pří
tomnost celkového šivota národního v obleda filoso
fickém, náboženském a sociálním realisté násilně vy
tdímávají z tébož pramene reformačního. A mluví li
Herben © bezedném nesmyslu, z úst | některého
realisty vypuštěném, pak pro semé starosti o Hilenera
a nyní o protestanty s cizinou navazující zapomněl
čísti v Masarykově „České Otázce“, která v tom
ohledu mlaoví jasně a určitě tak, že na nás jen jest
ponechati samému Masarykovi, aby se a Herbenem 0
bezedný onen nesmysl vypořádal. Masaryk mluvě o
osvícenství buditelském dí aspoň výslovně: „Oavícen
ství minalého věku, osvícenství německé, anglické
i francouzské bylo jen pokračováním v duchu hlavních
idef české reformace.“ Rozkládaje o náboženské svo
bodě našich baditelů, mluví jinde ve emyslu tomže:
„Právě že historie česká odkazovala k veliké době
reformační, náboženská svoboda právě Čechům byla
tak vítána.“ Item: „Toto svobodomyslné hnatí v Če
chách přirozeně odkazovalo k reformaci české, k tra
dicím bratrským a husitským.“ O, Herbens, Herbene,
jak rád šťourate ve stranách jiných, že neznají a ne
zachovávají svého programu| A tu najednou u Vás
provalí se taková bezedná ignorance filosofického pod
kladu realistického, jejž jako vetešnické paraple sna
žíte se rozepínat nad celým českým národem. A což
jeatli Machar, jak nedávno pravil, se cbytne za hlava
a napíše na Vás epigram!? Příčinu k toma dáváte
mu sám, když pravíte: „Pan Rohan popraví jeho Kon
fese literáta „za krásně psaný, ale nicotný, vypočítavě
sestrojený, všemi možnými i nemožnými cetkami všeho
druha vyšperkovaný — protivný planý žvast.“ | Do
konce i psychologem již nejste, ač Často sám jste na
psal, že lidé pro pravdu 8e nejvíc zlobí. Máte tedy
zase o čem hodně co přemýšleti.

Hnutí ,Pryčod Ríma“. Meziprotestanty
na všech stranách pozorojeme čím dálo tím úsi
lovnější boj proti katolictví, Čeští i němečtí protestanté
z říše společně podnikají urputně vše, aby heslu „Pryč
od Říma“ získali hojnost přívrženců Ve dnech právé
minulých opět konal za touže příčinou spolek Gaetava
Adolfa v Hambarku svoji generální schůzi. Čeští pro
testanté z Čech přišli také. Vikář Spanuth ze Žatce
mlavil ta o hnatí Pryč od Říma v Rakouskua zvlá
ště v Čechách. V řeči své si liboval, že toto tak slibně
počatě dílo zdárné pokračuje a to mnohem lépe než
dříve. V prvoím půlletí 1903 přestoupilo prý 516 ka
tolíků. Od velikonoc r. 1899 odpadlo 12.000 katolíků
jen v Čechách, v celém Rakouska pak 27.000. „Od dob
Lutherových něco podobného se ve světě nestalo“,
volal pan pastor ze Žatce. Na to útočil na kněžstvo
katolické, na spůsob kázání jejich, jak to činí vůbec
všude a vždy evangoličtí pastoři „hlásající čisté evan
gelium“. Po něm mlavil ev. farář Enderman, který
hlavně ve své řeči útočil na kapsy svých apoluvěrců
pro záchranu „hynoucí“ evangelické mládeže v „Ost
marce“. V témže «myslu mlnvil pan farář Hrejsa
z Trnávky u Přelouče, bledaje tu až u moře peněži
tou pomoc na akci odpadlickou. Ne tedy čistého evan
gelis, ale více peněz a zase peněz je třebe, aby co
možná hodně mnoho „bloudicích“ oveček přilákáno
bylo do ovčince evangelického. Za lázeňské eaieony
od jedněch mořských lázní ke drubým putovali hra
běnku Adelina Schimmelmanová a z Rakousku vypo
vězený štetínský pastor Bráunlich. Kamkoli zavítali,
všude velkými plakáty ohlašovali svoje kázání „či
stého evangelia“, která konali i venku ve volné pří
rodě. Ale to jejich evangelium dýchalo nenávistí proti
katolíkům a končilo vždycky apelem na kapsy poslu
chačů a to všechno pro bynoucí a po pravdě žíznící
bratry mezi Slovany a zvláště v Čechách. Pastor
Bráanlich v horoncí lásce k čistému evangeliu ve
svých kázáních soptil sírou a ohněm proti Slovanům,
ale nejvíce proti Čechům. Na konci volal vždy otev
řeně: „Peněz, peněz, bratří moji, potřebujeme a pak
uvidíte, že Čistá víra naše i s němectvím musí pro
niknoati ty otroky římské v Čechách i na Moravě.
Bráunlich i Schimmelmanová fedrají po Německu
hlavně „Evangolischer Band“, jehož úkolem je síliti
v Rakousku heslo „Los von Rom“. Přes tyto ale usi
lovné snaby stěžuje si „Kirchliche Korrespondenz fůr
die Mitglieder deu evangelischen Bundes“, že agitace
protestantská či zmíněný Band učinil letos dluh Da
53.000 marek, které poslal kromě svých členských
příspěvků do Čech hlavně na vydržování chrámů a
pastorů evangelických.

„Vlastenecká“ horlivost. Známozajisté,
jaké boje a namábání musel podetoupiti nadšený bu
ditel lidu Dr. V. Pařík, než se Třebenice na Li
toměřicku dostaly do rukou českých. Po smrti Paří
kově nadšení za Třebenice a okolí sice ochablo, než
v Třebenicích šlo se světlou stopou Paříkovou dále;
korunou všeho snažení měla býti měšťaneká škola.
Na zřízení její vydala Hospodářsko-politická jednota
pro Litoměřicko a Třebenicko 5000 brožar „Poslední
řeč dra. V. Paříka“, za něž mělo se stržiti 2000 K.
Brožury zaslány po většině obcím a okresním zastu
pitelstvům. Ale jaká lhostejnost a nevšímavost proje
vila se tau po stránce vlastenecké| Z 970 obcí vrátilo
brožury 118, zaplatilo 286 a 566 si brožury sice po
nechalo, ale — nezaplatilo; ze 126 okres, zastupitel
stev vrátilo brožary 13, zaplatilo 68 a 45 si ji po
nechalo, ale — nezaplatilo. Následkem toho stržilo
se za brožury pouze 1282 K 24 h, Tím nejlépe se
ukázalo naše vlastenectví. To je vždycky křikuve
společnosti naší vlastenecké, když nám vláda nebo
upolakrajané Němci přišlápnou trochu naše práva
národní! Ale aby pak leckterý vlastenecký kfi.loun
kromě křiku obětoval ještě aspoň pár haléřů na po
vznesení tísněných bratří našich na př. na Třebenicku,
ani mu nenapadne. Dříve se musí vyprahlé hrdlo
svlažiti „vlasteneckým“ mokem, a utlačovaní krajané
ať zatím trochu seschnou.

Našim obcíma. Sociální úkoly obcí v dnešní
době jsou veliké. K provádění jich nebývá však
v obcích vždy dostatečných prostředků a náležitého
porozumění. Přes to lze mnohdy i bez velkého ná

kladu provésti něco na prospách obce, jen třeba tro
chu více rozhleda, vypočítavosti a ráznosti správám
obcí. I v malé vesničce může se na tomto poli mnoho
vykonati. — Jedním z předních úkolů sociálních jest
péče o zdravotnictví, u nám často tak zanedbávaná.
šak prospěšná jest na př. paraf lázeň člověku, ne
třeba dokazovati. Ale u oúás i ve větších městech
nebývá podobných lázní a jsou-li, drahotou bývají
nižším třídám nepřístupny. Prakticky rozřešili tuto
důležitou otázku v malé obci Alta v lese Westerském
vyNěmecku. Tam vystavěli ai r. 1899 obecní pekárnu,
celý domek s příslušnými místnostmi. Komusi nama
nola ee myšlénka, jak by se tu dalo přebytečné
teplo využitkovati. Výsledkem přemýšlení byly pak
obecal lázně: k pekárné se postavila malá koupelna
o 7 vanách, kde se horkem z pece voda ohřívala.
Z počátku vybírá se malý poplatek, aby se náklad
na postavení lázní ukryl a až toho bude docíleno,
badou obyvatelé používatí obecních lázní zdarma.
V obcích našich při různých podnicích pouští se
pára do vzdacha nezažitkovaná | Zábodno, aby pří
slušní činitelé v tom směru více přemýšleli.

Z pamětí Frt. Mart. Uhlíře, děkana
holohlavského, jest nadpis spisku, jejž jako číe. 9. po
jednání, Historickým a průmyslovým museem v Hradci
Králová vydaných, veřejnosti podává p L. Domečka,
městský tajemník. Obsah: I. Druhá válka Slezská,
II Z války asdmileté. III. Nouze v Čechách. IV. Selské
vzboufení ns Hradecka r. 1775. V. Válka o bavorské
dědictví. Knížka velmi zajímavá.

To by u nás nešlo. V Německuvedou
křesťanští obchodníci tuhý boj proti svým židovským
konkurentům. Mnozí křesťanští obchodníci zavěsili si
dokonce na dvéře svých závodů tabulky snápisem:
„Jaden und Jiůdinnen draussen bleiben“. (Židé a ži
dovky ať zůstanou venka). A to se děje i v takových
místech, kde žije mnoho bohatých cizích židů. To je
důslednost v boji.

Zidé a Kišeněv. Známoje, jaký křikzpů
sobily všecky židovské listy o výtržnostech v Kišeněvě
pa Rusi. Ale nyní pozvolna vychází na jevo, že ta byl
planý křik, vypočítaný na ostouzení Ruska, kde se
právě židům všochno nedaří dle jejich vůle, jakov ji
ných státech evropských. Původcem veškerých lží o kr
vavých adálostech v Kišeněve je Ir. Doroňševski,vrchní
lékař tamější nemecnice, takto křesťan ale pokrokář.
Před soudem nebyl s to, dokázati pravdivost svých
tvrzení, a proto byl místa svého v nemocnici úředně
zbaven. Doznal, že všecko vlastně slyšel od třech ji
stých židů. Rozumí se, že jest nyní od avých židov
ských přátel veleben jako mučenník myšlének pokro
kových.

Jak se doděláme v životě úspěchů.
Několik amerických obchodníků rozeslalo oběžníky
svým soudrahům, kteří vlastní přičinlivostí dodělal
se značných úspěchů, aby od nich zvěděli, jak si po
čínali. Vyzvaní odpověděli asi následovně: 1. Měj
pevný karakter, buď pánem všech svých žádostí, hleď
se přemoci a odporovati žádostem. 2. Chraň se dlou
hého spaní, mnoha radovánek a zábav, jakož i před
jakýmkoli zbytečným vydáním. 3. Hleď si udržeti
zdraví. 4. Buď pečlivým i v nejmenších věcech; co
jest hodno, aby se udělalo, jest také hodno, aby 8e
udělalo správně; měj vědomí o nejnepatrnějších vě
cech oné živnosti a i toho nejnepatrnějšího šetři; nic
nebuď ti nepatrným. 5. Vykonej svou úlohu rychle a
přesně. 6. Rozmanitost práce buď ti zotavením, 7.
Buď vytrvalým; co se ti letos nezdaří, zdaří se ti
snad za rok, za 5 neb 10 let. 8. Buď opatrným ve
volbě svých lidí, chovej se k nim vlídně, ale rozhodně.
9. Chovej se ke každému tak, jako by ti byl uži
tečným; nečiň tak ale z vypočítavosti, ule ze zištné
vlídnosti; nedělej si nepřátel. 10. Nezdržuj se věcmi
vedlejšími, měj vždy svůj cíl před očima; varuj 8e
zbytečného tlachání. — Tyto zásady hodí se nejen
obchodníku, ale i každému z nás. Jistě vzkvete naše
domácí hospodářství, budeme-li se jimi říditi,

Dluhy českého království, obnášející
roka 1901 48,160.216 K 72 bh,rozmnožily se během
roku 1902 na 55,682.801 K 16 h. Všecka aktiva krá
lovatví činila koncem roku 1902 60,096.447 K 24 h,
passiva 61,659.871 K 76 b.

Zivý plot. Hiohové ploty nejsou ani rolníkům,
ani štěpařům, aní včelařům valně milé. Hlohový nek
tar a pel včely omamuje a jejich život ohrožuje; také
med není pak valně dobrým. Hlohové živé ploty ne
trvají příliš dlouho a jsou často sužovány housen
kami; nejeou tudíž valně účelné. Lepší než hlohové
jsou ploty habrové a smrkové; nejúčelnější živý plot
lze však poříditi z kustovnice švédské. Tento keř ne
vybírá si valně v půdě; jest trnitě ovětvený a hustě
olistěný. Kvete fialově od července do září a plodí
podlouhlé, žlutavo-červené bobule. Poskytuje našim
užitečným ptákům bezpečného útulku i ochrany a
včelám dloubo hojné a zdravé pastvy; při tom škod
livých vetřelců do zahrady nepropouští.

Dítek školních v Praze na všech36
českých obecných a měšťanských školách zapsáno letos
celkem 10.073 hochů a na 38 školách dívčích 10.280
dívek, úbrnem na všech školách zapsáno 20.353 dětí.
Na 6 obec. a měšť. něm. školách chlapeckých zapsáno
1302, na dívčích 1550, dohromady německých dětí 2862,

Chov králíků a jeho výnosnostdokládáAl.
J. Benč ve svém spisku, v Praze a Reinwarta vyda
ném, těmito asi hlavními daty: Ve Francii chová se
ročně přes 100 mil. králíků v ceně 350 mil. franků,
ze kterých jedině v Paříži 3 mil. se spotřebují. V Anglii
spotřebuje se ročně přes 65.000 centů králíčího masa
v ceně as 32 mil. marků. V samotném anglickém městě
Nottinghamu spotřebuje se každý týden 3000 kusů,
Na trhu v Ostende prodá ae každý týden 300.000 krá
líků do Londýna. Jediný králík vyrobí ročně 60 kg.
mrvy, která se vyrovná gaanu. Příčiny, pro které u
nás králikářetví se nedaří, jsou tyto: 1. Přílišná
drahota plemenníků. 2. Netečnost k chovu králíků.
3. Nevypočítavost našich hospodářů. 4. Rozličné po
věry o králících a 5. Naprostá nevědomost a nezna
lost života králíků. Důležitost chovu králíka jako zví
řete hospodářského u nás, jeho chov, výběr a užitek,
který plynez klálikaření zvlášťpro domácnost, hospo
dáře a celý národ — zasluhuje vší pozorností.



Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středudno 21.října 1903, o 2.kod. odpol.
v diecámím spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHkova tří

da č. 400—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.

(Zasláno.)

Důstojné pp. svěcence
kteří na zdvořilýdopis

Z T. 1885, můj v naléhavé zále
žitosti dosud neodpověděli, o brzkou

příznivouodpověď prosí ©AH

Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10. Pjna 1408.11

pšenice K 11:20—1240, šita K 9 20—1000, ječmene
K 8*20—9 40, ovsa K 6:10—5 40, prosa K 9-50—1000,
vikve K 7-40—9'50, hrachu K 1800—20'00, čočky
K 22:00—26'00, jabel K 20-—, krup K 16-00-—36 00,
bramborů K 3-20 - 360, jetelovóhbo semene červeného
K 76:00—84'00, máku K 26-00—2800, Iněného se
mene K 1550 —1550, 100 kg. žit, otrab K 10-00,
pšenič. otrab K 960, 1 kg. másla K 220—240,
1 kg. sádla vepřového K 1'72—0'00, tvarohu K 028—
032, 1 vejce —6 hb.1 kopa zelí K 4-00—600, cerele
K 1'00—4'00, kapusty K 1:09—2 00, 1 bl cibale K400
—420, 1 kopa drob. zeleniny K 2:00—2 10, 1 pytel
mrkve K 2:00—2-30, 1 hl jablek 6-00—14:00, 1 bl brušek
0:00—000, 1 hl švestek 3-00—4-00. Na týdenní a
obilní trh v Hradci Král. 10. říjaa 19083odbývaný při
vezeno bylo: 1) Obilí: bl pšenice 263, žita 91,
ječmene 165, ovsa 153, prosa —, vikve 2%,hrachu 4,
čočky 0, jahel 0, krup —, jetelového semínka 2,
lněného semínka —, máku 3. %2)Zeleniny: zelí 290
kop, cerele 81 kop, kaposty 149 kop, cibule 110 hl.
drob. zeleniny 98 kop, mrkve 117 pytlů, brambor 89 bi.
3) Oroce: jablek 10hl, brušek — hl, švestek 70 bi,
4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusů, podavinčat 674.

Městské průmyslové mmseum pro
severovýchodní část král. českého v Hrade!Králové

vypisuje soutěž na nejlepší
=- původní paličkovanou
krajku s příslušnou vložkou

provedenou v rázu národního ornamentu, a sice
pod následujícími podmínkami:

1) Šířka krajky i vložky nesmí přesabovati 10 em.a nesmí býti užší než 3 cm.
2) Délka jedné i drahé budiž 30 cm.
3) Cena jednoho metru krajky i vložky nesmí

přesahovati cenu 4 korun.

Nejlepší práce poctěny budou: První cenou
60 K, druhá 30 K a zůstanou majetkem prů
myslového musea. Ostatní, pochvalné uznání zaslu
hojící práce jest správa musea ochotna zakoupiti
pro své ebírky, pokud se pro ně svým vzorem a
provedením hoditi budou.

Veškeré práce označené značkou neb heslem
dodány buďtež s adresou původce v zapečetěné
obálce, označené stejným heslem neb značkou
jako soutěžní práce do 15. února 1904 řfiditelství
městského průmyslového musea v Hradci Králové.

Soutěže sůčastniti se mobou veškeré v kraji
hradeckém usedlé neb do něho patřící krajkářky.

Složení jury a vše bližší oznámeno bude
později v časopisech.

V Hradci Králové, 15, října 1903. .
Kuratorium.

K době vánoční a velikonoční.
« zedřeva ře

c JOSEOÁTÁMOVÉ6 rchromovanéS žníM
úkc Božíhroby“ "time

Křížovécesty zese č,
RY J Sochy „Vzkří

šení“, svchy, oltáře a veškerá ko
Ye GR | stelní zařízení doporučuje uctivě

„5 Mě| umělecký závod sochařský a fes
! EE bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písaárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul, č. 40.
v domě Sv. Vá-lavské záložny od 1./XI. 1899.[llustr. cen
níky, nákresy a rospočty frko. Výhodné plateb. podmínky.

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE NEÁKODLÁ,
©. k. dvorní dodavuteletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía botovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., psk dle paříž.
ských i tuzemských vzorůspracovanékalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inveutuřa výhodného uá
kopu z doby pařížské výstavy a všelikých novotín v cenách
snačně sníženo bylo, doporučují se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisic
odporučení. — Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru Iranko.

[KA
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabizi

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.RAK

prláky Kostelní
voskové 1 polovoskové "ik

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
c. a k, dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradoi Králové z roku 1888
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky 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 domáci.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Znlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

| / prodávám 1 kg.
sa 2 korumy.
Veškeré jiné drnby (8
při 1 kg.0 20h

| levněji než zasílají altonětí, hamburkětí a jě
terstětí obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbeclevné,

První královéhradocká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvóvýrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovétm

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloží se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběéné výrobky a formyry.

ORB>Vzorkovýsklad látek. i
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

. Hradec Hrál., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.,

AONE
Následkem spojení | dvon

skladů nábytkových prodávám
sa cemy výrobní

jen ——
na Malém náměstí

č. 17 w Hradci Král.
Nábytek.

VB- Výrobní
zařízení do pokojů,

Náby (eX, František:Matějček.

výroba, "UN

Jan Horák,
soukeník v Ryohnové n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kolekci
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 svédčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

ČES
-dan Kryšpín,

a. Syrale synova, ná
odborný umělocký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 6 86 Šelemnými rámy, sí

lčmi |vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PE“ Nesčetnáveřejnéi písemnápochralná uznání.<

Založeno roku 1896.DOM



Nejstarší závod. Založeno r. 1860.

K dušičkám
odporučují svůj závod sochařsko-kamenický k pro
vedení prací hřbitovních, jakož i evůj

PRE“hojně zásobený sklad "ij

bodových Dádrodků
z různých drubů mramorů, žul a sienitů v prove
dení vkusném, v cenách nejlevnějších. Současně
uctivě zvu P. T. zákazníky k shlédnutí mého zá
vodu a v práci se nacházejících i hotových vý
robků. Závod můj nachází se nyní ve vlastním
nově postaveném domě v ulici Čelakovského (před
labským mostem.

Zdenko Ježek,
průmysl mramoru a žuly v Hradci Králové.

letošní sklizně
5 kg. 15 kořenů.. K 6—
b kg. 20 kořenů.. K 5-
5 kg. 25 kořenů.. K 450
Ď kg. 30 kořenů.. K 4—
zasílá vyplaceně na každou
poštovní stanici

Jos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

L Malý CaEGUSMU
katolického náboženstvi.

Cena 8 výtisku vázaného 30 L.

2. OUBŮNÍ KalOCDISMUS
katolického náboženství

Cena I výtisku vázaného 64 h.

a, VELKÝCAlCDÍSUS
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného S© b.

Katechisny jsou pehoány na valné schůsé biskmpůrakouských ve Vídní dme 9. dubnu 1894.
Prodej pro knihkopce jsko z c. k. školního kniho

skladu 8 180, elevou proti hotovénu zaplacení.

Rozdílenívýtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 14

lístků — jež po jednom vlepeny jsou 8 přislušným vyosvětlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří
adného druhu katechismu pro chudé. Die poměru, v jakém
tatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved

livé dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé.

Instrukce o Katechismu a Oláři
vydaná

nejd. bisk, Ordinariatem v Hradoi Král.
19výtlek brožovaný 4 h. l

Veledůstojnému dachovenstvu!

dan Staněk,£=s:Kar. Světlé, č.

ikt-ké ul už J 19 n.,roh Kon
vikt-kául., vy ný Paslř epesislnéna kostelní náčiní, dovolnjesi dopo
ručiti svůj hojné zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracevaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny,kaditelnice, kropenky, patenky,
nádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předměty znovu opra
vuje v původní intenci a jem v ohni
slati a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý
robky a slacení ručím. Největší vý

řoba a aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům

leva v placení. Více uznání po ruce. Žádné
výrobky bezcenné. Vie posílám již posvěcené.

hand K

BE“Přijme se zručný E

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodinyv truhlářakém

závodě

Frant. Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)

DSUKÝ
nejnovějších druhů tu- i olzo

zemských, jakož i černých

nabízí za velmi levné ceny

Frant. Marek;
český, křesťanský závod suknem

v Liberci.
Vzory na požádání. Též na splátky.

Oltař
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání —369 stran 8"
v ploebých arších při odebírce nejméně 00 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K
cena knihkupocká

brožovaný <- -2+ 4 + 4 44h
vázaný v poloplátné <. < < © © -+ + 58 hvázanývceloplátně-< ©<<<«* 68h
vázaný v celoplátuě se slaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zluceným křískem 4 oeřízkou „K1r90

Biskupská knihtiskárna.

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

beroové zboží

—v Týništi, —
na východočeskévýstavěv Pardabicích.|

. Koberce čtvercové.

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podnožky.

. Koberce pod okna (Iambrekýny). Lenty (koberce nástěnné za postele adivany).

. Záclony, draperie, portiery a rolety.

. Pokrývky, deuní na postele a stoly.

. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.

. Hůné hospodářské.

. Převěsy na divany.

. Látky na„Poašení nábytku.. Přadené 2krátprané žíně.

. Žíněnky, senníky, slamniky,

. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.

. Dětské vozíky a trojkolky.

. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek úřední.. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádirů.

Víno "4%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 35 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinn« v Hradci Králové.

OOOOOOOCOO000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ji

68" Božíhroby,"i
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy evatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOOOOOO000

—————————————

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, kříže

at. d.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na nkátku zasílá
se vše franco.

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Prazeat!, odporučuje se k vvho
tovení všeho druhu vézních hodin se ziru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná, 5

Pro duchovní správy.
Nejnovějším nařízením c. k. místodržitelství,

směřujícím k odstranění všech příčin tuberkulosy
a šíření její, mají ve všech veřejných sbromáž
dištích a tudíž i v kostelích upevněny býti tabalky
8 nápisem

na sem plioaří
se sakašuje.wm

Prodáváme nápisy tyto na kartonu prove
dené 1 kus za 6 b, 5 kusů za 25 b, 10 kurzů
za 45 b. Bisk. knihtlekárna

v Hradci Králové.

oo



Svaté 3 „»——
všeho„obrázky = NÁDHERNÉ=

© DÍLOOBRAZOVÉ9 6;
ve velkém výběru a sa svláště výhodnýchpodmínek BRAZO

KarelŠimekVČ Budějovicích.jl —— | ICÍ siroje
gap-Vsorkyjsounapošádáníkdisposici."G | === Z A ČESK OU s- |za ceny bez konkurence

se zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 5O korun,

Řádný katolík, SL ÁVOU velmivkusnýs kruhovýmčlůnkemza
aolké ún bostat maysonabtrj Bmjšovakédarůnozeoa oseza mis 08 nika onika i : ' ,

a pod., nejraději ve větším městě. POŘÁDÁ KAREL HIPMAN. A dábky K Blohmpsrojůmmmá stále na akladě
Laskavé dotazy zodpoví administrace Obnovy . Sledujíceslavnousvouhistorii,zdažneza- v o . vý na DA

toužímeseznatíonamíslavcizině,kdeode- JK První sportovní závod Khrál se nejeden skt české slávy, místa, která
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Ohraženi.

Katol. polit. tisk. družstvo v Hradci
Králové jménem svých 800 členů se
rozhodně ohražuje proti každému pokusu
národnostního dělení diecésí v krá
lovství Českém, vším právem považujíc
pokus tento v souhlasu celého Českého
národa zaakt necírkevní i nevlastenecký
— a souhlasí úplně s resolucí ducho
venstva generálního vikariátu praž
ského ze dne 14. října t T.

Z výboru politického družstva tisk. v Hradci Král
dne 21. října t. r.

Katolické spolky,
II

(3) Víme dobře, jaké stanovisko zaujímají
k upřímným katolíkům i snášelivější liberálové,
Zvou sice do své společnosti i velebného pána,
vlídně s ním pohovoří, otázek náboženských
celkem „ze šetraosti“ se nedotýkají, Jen tak
někdy některý učiní náboženský projev: „Víte,
velebníčku, já jsem taky katolík, ale dovolte
tohle .. .“ A teď začne vykládata „poučovat“
o některé věci, o které ví asi tolik jako o se
verní točně. A neustoupí proti důvodu sebe
pádnějšímu. Aby se však takový člověk ná
boženství proti některému jízlivci zastal, to
bychom marně čekali; do kostela také nejde
leda jednou v roce. Kněz je v takové společ.
nosti pokládán třebas za člověka „dobrého“ a
k vůli němu — nikoli k vůli víře — taky
taková společnost nečiní právě nějakých de:
monstrací proticírkevních. Ale nějaký kato
lický časopis se vyvěsiti v místnosti spolkové
nesmí.

Někdy tito lidé připostí docela i tolik, aby
pan páter v takové společnosti přednášel; ale týž
musí dát pozor, aby se ani slůvkem nedotekl
některé modly liberální, kdyby historie a zku
šenost poskytovala sebe křil.lavějších dokladů.
Pak si řeknou přítomní: „No, chlapík to je;
chudák, kdyby takhle nebyl spjat tím kolár
kem, kdyby mobl svobodně celou pravdu po
věděti, to bychom teprve slyšeli krásnou řeč!“
Ale protože je hodný, už se mu to „nutné
zlo“ odpustí; vždyť prý musí býti taky od
něčeho živ. A zatím nikomu nenapadne, že
kněz učí ideálům nejčistším, nejlépe odůvod
něným, samé pravdě Boží. Zdali pak taková
společnost má stejné myšlénky o pastora?

roufá si na něho někdo? Kdyby mlavil cokoli,
už je všecko pravda. Neříkáme, že by měl
kněz jen obcovati s rozhodnými katolíky;
má milovati všecky, všecko má Krista získá
vati. Ale jak by tak asi prostí věřící, upřímní
katolíci na to hleděli, kdyby kněz miloval
hlavně společnosti liberální, ale jich si ne
všímal leda jen v kostele, víru jejich ne
hleděl apevniti?

Co zavinilo, že za nynějšího času se trpí
upřímný katolík v různých společnostech jen
jako žebráček? Byla toho příčinou namnoze
až příliš veliká anášolivost k nejrůznějším li
berálním lžem, jimiž lid byl beze vší překážky
otravován. Spolků na ubití víry bylo plao,ale
spolky katolickéjim nečelily; bylo totak ovšem
velice pohodlné — pro generaci katolíků, která
se právě do hrobu položila. Pokud potřebovali
liberálové jejich resigoace, ještě je jako osví
cené katolíky chválili; ale nyní, kdy nevěra
elaví trinmfy, jest arážen katolík na všech stra
nách. Jest často i z vlastního vyháněo, i schůzi
čistě spolkovou dovedou fanatikové „pokroko
vým“ rámusem katolíkům rozbít. Pořád se dřív
mluvilo,že kuěz zanedbává lid; prý jest vždycky
Jen 8 pány jedna ruka; a když se lidu kněz
Ujme a když jen na základě zaračených fakt

lid povčuje, strhává se rámus nový. To prý
chce znova „uvědomělý“ lid zatemňovati. Ale
tážeme se, zač by platila rrzí katolická víra
u lidu, kdyby týž byl přesvědčen, že knéz úmy
slně se veřejné disputaci vyhýbá proto, že by
nedovedl víra svou hájiti? Za veteš, které se
drží kněz proto, že musí,

Pastoři prohlašují, že prý náboženskou
lhostejnost nynější doby zavinila katolická
církev svým „bezduchým“ formalismem, atd.
(Ovšem při tom zapomínají, že byli nejhorli
vějšími fedrovateli mladočeského denníku, jehož
rozbředlý, bezprogramový liberalismas znehod
nocoval každou positivní víra ; ale tento denník
nedopustil na evangelíky a proto ta láska.)
Ale když se nyní kněz namáhá poučnými před
náškami ve spolku, aby se víra Kristova vžila
lidu v krev a aby se z křesťanů matrikových
stali křesťané praktičtí, už je zas2le. A přece
je potřebí spolků, aby se přesvědčení křesťan
ské utožovalo, aby křesťané vedli si neohro=
ženě po křesťansku i ve veřejném životě; jen
tak si získají katolíci náležitou úctu před ve
řejnosti, protože katolík vlažný, svých povin
ností nedbající, musí býti pro smích každému.
Vždyť má býti křesťanství kvasem pronikají
cím všecky naše úkony.

Stálým couváním a kýváním liberály své
věci rozhodně nezískáme. Ale organisovaná
práce vzdělavací poslouží k uvědomění lidu
věřícího, který sebevědoměji půjde za svým
náboženským cílem. Proč i dobří katolíci jsou
na mnohých místech tak zastrašení, že se bojí
každého většího projevu katolického? Vědí,
že proti nim stojí dobře sorganisovaná libera
listická klika, která by je dovedla i 0 exi
stenci připraviti; a takový člověk, není-li
v osadě spolku, skutečně nemá nikde zastání.
„Katolíci jsou bázlivci“, řekl o úzkostlivě
snášelivých katolících posměšně jeden fran
couzský liberál. A o nás to platí namnoze
též. V nedávné době dovedla hrstka dobře
aorganisovaných pastorů alarmovati většinu
české veřejnosti k projevům proticírkevním
a iti lepší katolíci byli raději tiše, aby si
nepoštvali proti scbé celý šik různých fana
tických nedoukův. Podívejme se, jaká spousta
spolků proticírkevních v našem národě na
podvrácení zásad katolických pracuje! A po
zorujme, kolik asi spolků upřímně proti jejich
pomluvám bojuje! Jest známou věcí, že vět
Šina spolků sokolských již delší čas místo
programu Tyršova provádí úsilný boj proti
katolicismu; tito liberální pánové propůjčují
místnosti spolkové k evangelickýmbohoslažbár,
ale katolickým obřadům pokoje nedají ani
tehdy, když jsou katolíci sebe snášelivější,
Kde je tedy ten „celý katolický“ národ do
opravdy? Ale kdyby aa katolíci sorganisovali
do opravdy v hustý šik, pak by situce nábo
ženská v Čechách zcela jinak dopadala.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 21. října.

(Počátek sněmovního sasedání. — Několik. slov
k literárním poměrům. — Jak si naše massy vedou
vůči vltoupinému postavení našinců. — Zříceniny
Odkolkova mlýma. — Jednoduchá frekvence na

školách.)

Pozornost celá naší politické veřejnosti
obrácena jest dnes především k jednáním sněmu
království Českého, která vynasnažají se ně
kteří němečtí poslanci snížiti mužů nedůstoj
ným způsobem pod úroveň zákonodárného
zemského parlamentu. Boj proti takové zvůli
bývá obyčejně marným, spíše ještě podněcuje
k větší zarputilosti. Proto nezbývá, než-li ne
chati pány německé poslance zatím prováděti,
co pokládují za politika.Není pochybnosti,že
Je to také přejde, když se proto nebude na
ně oikdo hněváti. Lze totiž míti za to, že
vážnější díl německých uašich spoluobčanů
takovéto sněmovní činnosti, jež zemi stojí

dmserty se počítají levně.
Obnova vychází v pátek v poledne.

denně 4000 marně vybozených koran, tleskati
nebude a když vznětlivější Němci uvidí, že
vážní lidé mlčky chlapecké tropení odsuzují,
přestanou je obdivovati a chváliti také,

To však přenlédnouti se nedá, že jistou
míru příležitosti ku komice, již Němci do sně
movních jednání zavésti hleděli, zavdalo sku
tečně nepochopitelné nedopatření, že totiž
v seznamu členů zemského sněmu uveden byl
proslulý a věhlasný inženýr Jan Kaftan jako
„majitel krojčovského závodu“. Tohoto nedo
patření se Němci ihned chopili a hleděli je
využitkovati tím, že jeden z nich seznam po
slanců předčítal a u „krejčovského závodu“
páně Kaftanova přestal. Jest to k neuvěření,
že něco vážnost zákonodárného sboru tak ru
šícího mohlo býti bez předchozí revise mezi
členy jeho rozdáno. Následky toho byly pa
trny, neboť nejenom žekomicky působící ti
skopis Němcům zavdal příležitost k demons
traci a musil býti opraven, ale inženýr Kaftan
musil si dáti líbiti potomní hloupé vtipy
sněmovních šašků, kteří si přicházeli k němu
objednávati oděv, což všechno dohromady za
dnešních dnů velice málo k vážnosti sněmu
přispívalo a začátek jeho zasedání učinilo
fraškou, čehož Němci vykořistili.

Podruh* pak německým poslancům přál
„báječný hlad“ lidových zástupců českého ná
roda, z nichž veliký počet v pátek, ač v 11
hodia sněm započal, již ve 12 hodinu musil
sněmovnu opustiti a zaskočiti si do Petzoldovy
restaurace k obědu, tak že sněm nebyl způso
bilý k dalšímu usnášoní a nejvyšší pan mar
šálek musil následkem tobo schůzi ukončiti.

* .
*

V nedávných dnech převedeno bylo do
posud mladučeskou subvencí podporované vy
dé vání „Ceské Revue“ od nakladatelství Beaufor
tova, jež se zdá býti cele a úplně zaměstnáno
objednávkami realistickými, nakladatelské fir
mě Topičově, která bude „Novou Českou Re
vui“ dále vydávati jako prý list „neodvislý“.
Co se tím neodvislý myslí, není ani z minu
losti, ani do budoucnosti ani objasněno, ani
naznačeno.

Při tomto převodu vedena byla hlačná
rozprávka o tom, že prý Mladočeši nedovedli
za dobu své slávy utvořiti mladočeskou lite
rární společnost.

K tomu máme vážnou poznátmnku, ač lite
rární společenstva, koterie a cechy nejrozhod
něji ze zásady zavrhujeme.

Když v prosinci r. 1890 následkem do
hodnutí se prof. Tilšra a prof. dr. Blažka
s prof. dr. Masarykem, prof. dr. Kaizlem a
a drem Kramářem došlo ke splynatí mlado
české strany s realisty, které se záhy zase
rozplynulo, kde jaký prý literární realista dal si
mladočeských orgánů ihned sloužiti a někteří
pánové drží se jich v ohledu tom doposud.
Realisté v mladočeských časopisech tak se za
řídili, že po celých deset let následkem toho
neby!o lze v jejich literárních rubrikách nic
jiného čísti, než-li vzájemné se adorování ku
pacit, jež dr. Jal. Grégr své doby nejrozhod
něji karabáčoval. Než-li se pak Mladočeši
vzpamatovali, co se tona jejich účet děje, byla
doba jejich slávy pryč a z celé řady realistic
kých snaživců však pomocí reklamy v mlado
českých listech provedené stojí zda špalír za
race se držicích výtečníků, jichž máme nyní
na celé čtvrtstoletí zásobu.

Je to skutečně nepochopitelné, že literár
ní podniky a publikace stoupenců stran, jež
Mladočechům na jméno přijíti nemohou, na
cházejí největšího odporučování a největší re
klamy zrovna v mladočeských listech. Kam to
potom mohlo jinam dovésti, nežli k tomu, že
mladočeské listy hrály vlastně úlohu „tro
janského koně“ — — ?

Historie posledního „literárního dvacíti
letí“ bude jednou vysoce zajímavým a zábav
ným líčením. Uvádíme pooze tato její stránku.
Realisté dokazovali a „dokázali“, že moderní
česká literatura nestojí vlastně za nic, že je



to vlastně „Svindl“, bezcenný plagiát, podvod
atd. A aj, národe viz, čtyři realisté jsou na
jednou na české universitě habilitováni jako
docenti dějin této nové české literatury, tak
že konečně ve studentském kalendáři, jejž vy
dal syn dvorního rady prof. dra Gebaura, 8e
k tomu velice lapidárně poukazuje — — Ale
slavným mathematikem, zeměpiscem, fysikem,
přírodopiscem není mladý realista žádný — —

Jak na tyto zjevy bude patřiti dnešní ge
nerace moudřejší a soudnější pokolení příští,
bylo by dnes zajímavo čísti. České literární
dějiny zajisté že budou jednou vypravovati
především to, co vynesla persekuce vlastenec
tví a nadšení českých literárních buditelů jejím
rodnikatelům!

» *
je

Po odstoupení ministra dra. Rezka začíná
se opětně ventilovati otázka, jest-l) má zůstati,
nebo zůstane-li déle ještě místo ministra pro
Čechy neobsazeno. Horlivě se debatuje o tom,
kdo by na ně mohl býti povolán a «doje při
jati nemůže.

Jako nejpřednější vážní kandidáti uvá
dějí se prof. dr. Bráf a dr. Engel a ze strany
moravské mluví se o dru. Žáčkovi, vedle nichž
jmenuje se ještě celá řada osob, jichž se zde
nechceme dotýkati. Poměry, z nichž jmenování
to vyplyne, nejsou patrně doposud zralé a
proto třeba zatím klidně čekati.

Přáli bychom si, aby v radě koruny co
nejdříve zasedal obratný politik a rozhodný
Čech. Avšak za stávajících okolností jest to
úřad a postavení velice nesnadné. To jest ve
liká vzácnost, aby ministr jako takový umfel
a proto na každého čeká více méně příjemný
den demise, jemuž se říká pád, třebas že smě
řoval do vaty a na namazanoa stranu. A k toma
hned každý dosti odvahy a sebezapření nemá.
Upřímnému Čechovi pak jest nesnadno a ne
vděčno vůbec nějaký vysoký úřad zastávati a
to proto, že nejvíce nepřátel, ústrků, pomlav
a nepříjemnosti čeká ho na vlastní české
straně — —

Jest to zjevem za dnešních dnů nápadným,
již až křiklavým, že česká společnost dobře
ví, vidí a cítí, odkud se na ni zhouba, ne
bezpečí a zlo brne, ale ona toho nedbá, tomu
se neprotivi, ale pořádá buďto tiskem nebo
slovem celé výpravy proti lidetn, jež mají na
cházeti právě z této strany nejenom ochrany,
ale nejvydatnější podpory.

Nejsme pro žádný kult osob, protiví se
nám každé podkuřování, ale nevážnost k po
stavení ve upolečnosti, jež ta či ona osoba zrovna
representuje a zaujímá, pokládáme za politi
ckou nevyspělost, která se dává svádětia str
hovati ke škodění obecným zájmům. Důtklivě
vytknouti odůvodněný nesouhlas s číkolivěk
jednáním máme za oprávněné, ale útočiti na
osobu znamená seslabování posice postavení
jejího.

FEUILLETON.
Kapitoly o sebevrazích.

Píše J. S—a.
II.

Jeden člověk se šel utopit. Bratr, s nímž
bydlel, ani ho mnoho nezdržoval, ačkoli kandidát
utopení po tom toužil jako žíznivý jelen po pra
meni; jen mu řekl: »[ dělej si, co chceš; jen za
to bych tě prosil, abys to nevyvedl někde tady;
sebe víc zostudit nemůžeš, ale mně bys přece
udělal hanbu novou; zajeď odtud někam dál
drahou.«

Milý sebevrah byl člověk vypočítavý a řekl
tvrdému bratru: »Tedy mi dej ještě několik zlatek
na drábu, když jsi mi nechtěl včera ani tu mi
zernou stovku půjčit.«

»No, tuhle máš pětku, ale to ti povídám,
že to je už můj poslední dar; já ti na flámování
pořád platit nebudu.«

Každý by myslil, že po takových tvrdých
slovech sebevrah tím spíše černý svůj úmysl vy
konal. Ale kdepak? Za dva dny se vrátil pod=
napilý bratru svému na krk zas. Vymlouval se, že
prý už už byl ve vodě. Svlékl si již kabát a počal
si rozpínat vestu; ale v tom viděl, jak nějaký
silný muž zrovna k řece míří. Proto rychle vestu
odhodil. Ale než si mohl v rychlosti zouti boty,
už ho držel onen muž za krk a ne a ne ho do
vody pustit. Pořád mu jeho zoutalý úmysl vy
mlouval, dal mu ještě dvěkorunky na přilepšenou;
tedy co měl dělat, když takový hodný člověk se
ho ujel? Zkrátka | sebevrah-začátečník v tom
ještě neuměl chodit; chtěl se utopit podle před
pisu, pořádně, v koupací toaletě, A tak z toho
sešlo.

Takových sebevrahů jest ovšem víc. Některý
sebevrah necítí dost kuráže k ráznému skutku a
proto se jde napřed do hospody posilnit. A když
tak pije, měkne mu srdce, už se mu břímé ži
votní nezdá tolik nesnesitelné a za chvilku na
svůj úmysl zapomene.

Představuji s1jistého nešťastného zetíčka, kte=
rému tchýně zpívala Griegrovské ballsdy každý

Dnes jest ta nebo ona osoba vlastním
lidem snížena, potupena, odsouzena, zkariko
vána a zítra lid ten chce, aby se toho pod
obraz boží doma strhaného člověka bála vláda,
Němci, Maďaři a kdo ví kdo ještě! Dnes mu
nadajív Prazevolůa darebákůa zítra chtějí,
aby dělal ve Vídni politiku!

A tak si politika českých mass vede po
řád. Sotva že někdo se octne v důležitém po
stavení, v němž může platně působiti, jiš se
mo podkopává pod nohama půda a činí se
z něho politická nicka!

» .
»

Když v letech sedmdesátých vyhořela
v Praze na Rejdišti stojící Lannova pila.
pražská obec nejnákladnějšími soudy naléhala,
aby prý Prahu hyzdící zbytky její byly od
straněny.

Když před pěti lety vyhořel na nejpřed
nějším místě Prahy stojící Odkolkův mlýn,
koupila spáleniště pražská obec a zříceninu
z něho nechává stále dále státi v čele nej
krásnějšího, celým světem ceněného a obdivo
vanóho pohleda na Hradčany.

Proč naléhala na zboření a odstranění
spáleniště po pile Lannově 4 proč nechává
státi ohyzdné spáleniště bývalého Odkolkova
mlýna?

Intormovali jsme se ve příčině té a do
stalo se nám za odpověď,že se tak dějek vůli
neobyčejné malebnosti, jíž zřícenina ta Praze
dodává a k vůli takovétéž malebnosti patrně ta
ké scházejí pořád ještě na Karlově kamenném
mostě r. 1890 povodní stržené sochy — —

V Praze se na tato dvě „pohoršení vku
su“ již tak zvyklo, že nikomu více nevadí.
Snad by byl proto dokonce rámus, kdyby
měla býti odstraněna. Na konec pojme zacho
vání zřícenin Odkolkova mlýna ve svůj pro
gram klub „Za starou Prahou“.

v W
*

Jako novinka ve způsobu školního vyučo
vání očekává se zde zavedení jednoduché frek
vence t. j. bude se vyučovati denně jenom od
8 do 12 resp. do 1 hodiny. Napotom bude
prázdno. Vyučování to jest v Praze na jednom
ústavě již na zkouška zavedeno. Jednodachou
frekvencí má býti Škola vysvobozena od ponu
rých odpolední zimních a od parných odpo
lední letních, kdy nastupají vedřiny, jež činí
žáky velmi nepokojnými a s počasím vůbec
nespokojenými. Zavedení jednoduché frekvence
vítá se jako novinka praktická, avšak jsou
také škaroblídové, kteří namítají, že potom bu
dou míti studenti ještě více času na —kopanou.
Nestranně oba náhledy zaznamenáváme.M
den. Jednou po takové patáli zubožený muž bě
žel do lékárny; prý se chce otrávit, ať mu pan
lékárník něco hodné ostrého namíchá; večer to
prý vypije. Lékárník seušklíbl a prodal mu malou
láhvičku; tenhle jed prý účinkuje jistě a bezbo
lestně. Když se sebevrah večer na loži tajně napil,
div se neolizoval. Takový dobrý jed! Bylo mu
příjemné; vypil všecko do dna, aby to bylo ji
stější a za krátko spal tvrdě jako Blanický rytíř.
Tchýně zetě ráno budila, ale on nic; křičela na
něho podruhé, zatřásla mu ramenem — a zas nic.
Spokojené oddychování | trvalo nepřerušeně. A
zetíček spal přes opakovaný alarm tchýně a že
nušky až do dvou hodin odpoledne. »Pro Krista
Pána, maminko, to abych běžela pro doktora;
snad chudák umírá. Tuhle mu leží pod rukou
nějaká láhvička. Rány Boží, jestli se otrávilla

»Mně se zdá, že se's narodila na střelci,
zbrklá holka; vždyť je Vencl jsko turek, jen se
svítí.«

V tom se »Vencl“ vzbudil, protřel si oči:
»I to jsem se pěkné prospal.« Bylo mu tak krásně,
že by líbal celý svět. Šelma lékárník mu namícbal
odvar makovic ještě s něčím jiným a tak -ho
uspal na šestnáct hodin; taky mu tak srovnal
divoce rozběhlé myšlenky. A proto radím každému,
aby před sebevraždou užíval něčeho pro spaní.
Až se důkladně prospí, bude hned raději na
světě.

Jeden dělník po sobotní výplatě se zdržel
v hospodě při kartách tak dlouho, až se mu
všecky šestáčky stely nevěrnými. Když odcházel
z města do své osady, plísnil se dosta dost. Žena
se třemi dětmi čeká a čeká na krejcary a zatím
—. »Bude nejlíp, když se radši o život připravím;
stejně po mně nic není. Podruhé bych prokarbanil
všecko zas.« Prý kdo za mrazu venku usne, když
se probudí — už je nebožtík; to je prý nejlehčí
smrt. Nač tedy kupovat pistoli nebo se bolestně
píchatkudlou?Stejněse muočizavíraly,a mrazík
byl obstojný. Sedl sina mez a libě usnul. Ale když
se ukazovaly na východě červámky, otevřely se
spáči oční klapky. Hned se rozpomněl, proč volil
tak studený nocleh a zatvrzele nadával na nezdar
svého plánu. Netroufsl už nijak, že by se drama

Obrana.
(8) Také imteligemce ! Mezimnohýmiča

sopisy našimi, které dávajíce si násev osvětových
nejsou nic jiného leč amradícími a čadícími kaban ci
čestné místo zaujímá těsnopisem psané „Multum“,
Redaktorem jeho jest učitel a podepisuje se Beneš.
Není jednoho čísla, které by se neotřelo o katolickou
církev. Takovou literatoru látati jest vlastně velmi
snadno, neboť není k ní potřebí, leč nadání k vodna
tým vtipům, pomluvě a lži. Nepříjemná pravdaso dá
na výminek, a tak celkem jsou pohromadě všechny
podmínky, jež jsou takovému časopisu průvodním
listem na trh veřejnosti. V posledním čísle „Moltum“
profandní moudrostí svojí analysuje zázraky v Lour
dech a táže se: Na našich poutech leckde žebrák

podvodník najednou vyskočí zdráv, věří tedy zázrafm Lonrdským poutníci naši? ©Nemínímna tuto
hloupou a urážlivou otázku odpovídati dokazováním
zázraků Lourdských, o nichž povědělnedávno své slovo
v tomto časopise přímý účastník; ale chci několika
slovy charakterisovati tu tak zvanou vzdělanost
mnobých našich inteligentů. Pan redaktor Beneš byl
též v redakci „Českého Učitele“, jenž nemálo jiš dal
na jevo, že v očm píší hlubocí myelitelé a pěstitelé
exaktní vědy. Ale nehledě ani k tomuto úžšíma sbora
inteligentů, jest zajisté nejmenší požadavek, činěný
Da vadělance vůbec, aby rozaměli pouhému faktu a
znali kriteria pravdy. S tohoto hlediska zázrak jest
zjev smyslný, jenž může býti pozorován a zjištěn
jako kterýkoli jiný fakt empirický. Dle těchto vlast
ností svých byl také každý zázrak v Lourdech nčenci
laiky zkoumán a lékaři dosvědčen. Celý vědecký svět
francouzský jíž v zájmu své nevěry a v neprospěch
církve katolické, kdyby byl něco podezřelého a ne
pravdivého shledal, dávno již by byl podal našim
vzdělancům a tedy i p. Beneši jistý nějaký protidůkaz
positivní. Toho všeho ovšem p.Beneš nezná a neví
také, že jest přítomna « Lourdech zvláštní lékařská
komise. Jednání p. Beneše dosvědčuje tedy, že někdo
může sice plnými ústy mlaviti o vzdělání, pravdě a
pokroku, ale že nemá sám mravního zájma a nepod
jímá se nejmenší námaby pravda pozpati s jí průchod
dáti. Tato skutečnost prozrazuje, že tímto způsobem
psáti mohou nikoli serióaní inteligenti, nýbrž vše
lijací nevědomci, kteří měli by dávno již hlavu roz
bitu, kdyby logika byla chemií.

Dogma © Neposkvrněném Pečetí
Panny Marie nelíbí se židovsko-evangeli
ckému denníku. Sděluje, že papež pomýšlí
ospořádati jubileum na paměť prohlášení to
hoto dogmatu, aby prý dokázal, že „Řím jest
ve své orputnosti nezměnitelný.“ Jest to ji
zlivost trochu uešikovná, poněvadž už dávno
před prohlášením tohoto článku sám „pokro
kový“ Luther neposkvrněné početí Panny
Mariehájil. Deset let po avém odpadu
odcírkve napsal: „Jakoostatnílidé po
čati bývají v hříších — Kristus však bez
hříchu — tak počata byla Panna Maria dle
duše milosti plná. Bylo také správnýma spra
vedlivým, že ochráněna byla od hříchu osoba
tato, z níž měl Kristus přijati tělo, jež tu
přemoci mělo všechny hříchy.“ (Kirchenpostill
op. od. Walch XI. 2616.) Tedy jen neobratně
neurážet — Lutheru'

mělo dokončili a proto se snažil povstati; ale
jaké nepříjemné mrazení ve všech údech pocítil!
A ne a ne skřehlé údy přinutit k povstání. Čím
víc se namáhal, tím cítil větší bolesti. +To mne
sám Pán Bůh trestá za mou zoufalost !a řekl si
naposled; a když se ho na konec ujal jeden
dobrý člověk, zapřísahal se, že by se podruhé
radši parapletem provrtal, než by zhynul takovým
»bezbolestným« způsobem. Kdyby tohoto nepo
dařeného zoufalce byl potkal nějaký noční exe=
kutor a chtěl m.u sám pomoci na onen svět,
možná, že by se byl přepadený bránil do posled
ního dechu —. Nad rybníkem sedí mladá dívka,
opuštěná milencem. Vzala si ještě na poslední
cestu nejlepší klobouk, rukavičky a závoj, aby
všecko dopadlo tak trochu podle románů, jichí
přečetla nejmíň kopu. Jen ji strkejte semi do vody,
a bned bude volati o pomoc. Kolik nedověšenců,
jimž milosrdná ruka uřízla v Čas provaz, své
rozhodnutí opakuje?

Ale při nynější světské šalbě musí býti
útrpný ochrénce sebevrahův veliceopatrný. V době,
kdy dovedou šikovní lidé všecko padělati, umějí
též mnozí lidé k vůli vlastnímu zisku znamenité
markýrovat i sebevraždu. Jdeš lesem a duše tvá
o závod s ptactvem si prozpěvuje: »Jak milo
v báji dlíti za vedra v letní den Tu srdce radost
cítí a duch sní rajský sen.« Ale najednou z po
etického snu tě probudí pohled velice prosaický.
Zrovna u cesty stojí urostlý chlapík s rozcucha=
nými vousy s s pistolí v ruce; jest zamračen jako
podzimní noc. Uskočíš, ale on tě chlícholí hlasem
zlomeným: »| nebojte se nic; to já se chci střelit
sám.« Počneš mu vlídně domlouvati, ale on jen
vrtí hlavou; naposledyřekne: »A dejte mi pokoj«,
ožene se rukou, ty mu z křesťanské lásky vyrveš
smrtící zbraň; divíš se, že jsi to dokázal lehce,
ale přestenešse tomu divit, když chlepík spustí:
»Lidičky, hoří, pomóóc la

Tobě leknutím přimrzne pistole k dlani, za
pomeneš ji zahodit a koktáš: »Člověče, kdopak
vám co dělá ?« .

A chlapík bned ti diktuje: »Nedáte-li mi
dva zlaté, spustím rámus ještě větší; tamhle sa
borovicí stojí můj kamaréd a bude mi svědčit, že



Politický přehled.
1 minulý právé týden byl sněm království

Českého ve znamení obstrukce. Voličové nejenom
čeští, ale i němečtí nedočkavě hledí, aby už vy
řízeno bylo jednání na prospěch krajů živelními
pohromami postižených. Ale Némci hlásají, že
jinak jednati nemohou a vůdcové jejichnetají se
tím, že něm. menšina provádí obstrukci vlastně jen
k tomu cíli, aby se odměnila Čechům za jejich obstruk
ci na říšské radě, Diplomem říjnovým, jehož čtyřicáté
třetí výročí připadlo na 20. říjen, bylo ve veškeré zá
konodárné činnosti zemským snémům vykázáno
místo prvé, ale Němci nejenom že provedení di
plomu toho zmařili, svou obstrukcí pracují i na
zničení tohoto drobtu působnosti, která zeňskému
sněmu byla ponechána. A vláda dosud mlčí, čímž
Němci nabývají ješté větší chuti k lehkovážnému
svému jednání. Česká pak většina nedostatečným
počtem přítomných postanců — 20. října pro ne
dostatek přítomných musela býti schůze předčasně
skončena —pracuje vlastně do rukou obstruujících
Němců, usnadňujíc jim tak vítězství na úkor váž
nosti sněmu i zásady většinové. Vina panujících
poměrů částečně padá takto i na většinu. Na mo
ravském sněmu česká obstrukce zatím odstavena,
když všecky ty české návrhy, jichž pilnost dříve
Němci zamítli, hlavně návrhy k opravě volebního
řádu směřující, jimi odkázány byly jedinému 1Bčle
nému výboru.

Belgický král Leopold byl po dva dni hos
tem císaře našeho ve Vídni. Účelem návštěvy této
bylo hlavné jednání o konžském státu v Africe.

V Uhrách se poměry nezměnily. Liberální
strana sestavila si vojenský program. Příštím mi
nistrem označuje se ministr Lukács.

Císař Vilém u příležitosti konfirmace svých
synů pronesl řeč, kterou je povzbuzoval, aby byli
karsktery dle vzoru Kristova, aby pracovali co
možno nejvíce, jsouce bližnímu k radosti a užitku.

Papež Pius X. jmenoval státním tajemníkem
msgr. Merryho de Val. Jmenování toto překvapilo.
ježto Merry de Val jest mladý 38letý muž, Španěl
rodem a politicky dosud málo známý. [I zvěčnělý
papež skládal v nového tohoto sekretáře velké
naděje.

Italští manželé královští ukončili již návště
vu svou v Paříži, kde s velikými poctami byli
boštění. Tím nastalo důvěrnější sblížení Francie
s Italii,

V Macedonii nastává pry pokoj. Na straně
turecké i bulharské chystá se po vzájemné úmlu
vě ponenáhlé odzbrojení.

Z činnosti katol. spolků.
Secialní kurs v Hradel Králové.

Od poloviny listopadu uspořádá Politické družstvo

jste mne chtěl střelit.« Než bys malomocným od
porem své nesnáze množil, to raději zaplatíš di
ktovanou taxu; aspoň máš o jeden příspěvek
k studiu lidské špatnosti víc a to ti také za něco
stojí. Ale už si neprozpěvuješ, že milo v báji
dlíti; z rajského snu jsi se probudil nadobro a
lhal bys, kdybys řekl,že tvé srdce radost cítí. Kukla
píše o dvou praktických ženštinách, které si uči
nily sebevraždy výnosným řemeslem. Několikrát
se tyto tulačky «z bídy« topily, sle vždy opatrné
na mělčině. A když je lidé «zachránili«, příspěvky
milosrdných lidí se jim do rukou jen sypaly. A
tak se prohnané ženštiny živily — sebevraždami.

Jde pražský vluffáke po lese; u pěšinky
vidí oběšence. Nešťastník na polo na zemi klečí,
oči přimhouřené, jazyk venku; ale ještě dýchá.
Výletník rychle přeřízne provaz, oběšenec se sku
tálí, ale v deseti vteřinách již otevře oči, děkuje
za útrpnost a počne naříkat, že ho k tomu hroz
nému skutku dohnal prostopášný syn. A coho
zachranitel těší, hmátne nedověšenec do kapsy,
udělá dlouhý obličej a křikne: »Rány Boží, já
měl v kapse zlatník, a teď mne někdo okradl'«

A nedostane-li dvě koruny hned, houkne
svému zachraniteli rafinované podezření do uší
zřetelněji a zatne hrozivě pěst. A oloupený vý
letník pozdě vzpomíná, proč oběšenec nevisel
v povětří.

Jednou nešťastný milenec viděl, jak jeho ne
poddajná nejmilejší u řeky pere. Připlížil se tiše
ze zadu, schválně klopýti přes kořen vrby do
vody, ale chytl se jako náhodou ruky mladé pra
dleny; a už tam byli oba. A když holka začala
zoufale křičet, tu jí hravé svým rytířským rame
nem pomohl na suchou zemi, klekl před ní, pro
sil znova za lásku, boucháním do svých mužných
prsou dolvrzoval citů svých vír a dívka z vděč.
nosti hned byla vlídnější. Myslila si: «Cbudák,
šel za mnou až sem; a že se mne chytil při ne
šťastném pádu, za to nikdo nemůže, Ale pak mi
zachránil život«. Tohle bylo padělané zachránění.
Ale co už holek sebou plesklo do vody ze špe
kulace, když právé kolem řeky šel mladý člověk
se zajištěnou existencí| Takový člověk z lásky
k bližnímu, nebo k vůli tomu, aby byl taky
jednou v novinách, zamáchá si šaty a dostane za
odměnu celou »tonoucí« a k tomu nádavkem často
i hubatou tchýni,

tiskové společně s ústředním diecésním svazem kato
lických jednot a odborového edražení socialní kure,
v němž budou probrány odborně vzdělanými řečníky
nejdůležitější časové socialní otézky. Kurs rozdělen
jest na 4 oddělení. V prvém oddělení dne 15. listo
pada promlaví „O podstatě socislní demokracie“ p.
dr. Reyl. Programy stranykřesť -socialní, socialně de
mokratické a národně socialní srovná p. katecheta
Jakl. O nynějších a příštích úkolech křesť. socialismu
pojedná p. katecheta Dvořák. Kara bude pořádán vždy
odpoledne od 2—6 hodin večer. Po přednášce každé
zahájí se rozhovor. Každé další oddělení bude pořá
dáno ve 14 dnech, tedy dne 29. listopadu, 13. a 27.
prosince © Kure jest bezplatný a vstup na legitimaci
volný. Legitimace vydávají venkovské jednoty svým
členům samy, v Hradci Králové legitimace vydávají
se v redakci „Obnovy“. Přihlášky dějtež se předsta
venstvu pořádajících jednot.

Z Hradce Králové. V křesťanskosocial
ním spolku paní a dívek přednášel 11. t. m. vp. J.
Sabula o náboženství jako nejlepší útěše lidatva. Četné
shromáždění s pozorností naslouchalo vývodům řeč
níka, který přesvědčivě dokazoval, že útěchu z nábo
Ženatví plynoucí nahraditi nemůže žádný, sebo větší
výzkum lidského dacha. Další činnosti čilého spolka
voláme: „Zdař Bůh“

Z Vamberka. Cienstro sešlo se v neděli
dne 18. října přes nepříznivé počasí v hojném počta
do místností spolkových k vyslechnatí přednášky vp.
J. Sahuly o zlaté době národa českého. Řečník, vy
líčiv, jak mocným a vzdělaným náš národ byl právě
pod záštitou Říma, končil apelem, abychom se nikde
nestyděli za církev tu, která nás k také výši po
vznesla. Obecný potlesk byl svědectvím, že slovům řeč
oíka bylo dobře porozaměno. Pak přítomné pobavil
p. Záleský z Kostelce n. O. několika pěknými solo
vými výstapy. Společná sbírka na krupobitím posti
doné vynesla na 10 korun.

Z Kutné Hory. Politickýklub křesťansko
sociál. pro král. České pořádal v neděli dne 18. října
1908 ve 3 hod. odpol. v sále Lorci veřejnou schůzi
Ač bylo počasí nepříznivé, dostavilo se na 200 osob,
mezi nimi nescházeli také nociál. demokraté, národní
atd. Na programu nacházely se dva body: Rozšíření
volebního práva a heslo Pryč od Říma. První před
nášel p. Jos. Hovádek, redaktor z Prahy. Vysvětlil
důležitost rozšíření volebního práva obzvláště do zá
konodárných sborů, podal vysvětlení, jak tento řád
Němcům nadržaje a nám jest na škodu atd. atd. Před
náška trvala celou hodinu a řečník odměněn boaří
potlesku. Druhým řečníkem byl p. Václav Myslivec,
redaktor z Prahy, který podav dříve některé dodatky
k předřečníku, rozbovořil se o hnatí Pryč od Říma.
Řečník velice krásně poukázal, jak si máme počí
nati, abychom se vždy a všude jevili pravými ka
tolíky. Tomuto povzbuzení se usmívající národní a
demokraté byli řádně odbyti. Puk nám doporučoval
sakládání spolků katolických a rozšiřování katol. tisku,
čímž provedeme známé hoslo nezapomeuutelného veli
kého biskupa Eduarda Jana Nep. Brynycha, proti
epolka spolek, proti listu list atd. Přednáška jeho
1'/, hod. trvající velmi se líbila, což dal na jevoi zda
přítomný vládní komisař. — Katolická jednota av.
Vojtěcha v Hoře Kutné, založená na památku nasto
lení ndp. biskupa Th. Dra Josefa Doubravy v Hradci
Králové, aúčastní se v neděli dne 25. října 1903.
v 11 hod. dopol. spolkové mše av. Odpoledne pak ve
8 hod. pořádá se první ustavující valná hromada ve
spol. místnosti. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Zprávy diecésní. Vyznamenánijsou:

vdp. P. Method Nývlt, O. Praem., b. notář, em. pře
vor v ZŽelivě,jmenován čestným konsistorním radou,
vdp. P. Heřm. Fr. Kratochvíl, O. Praem., em. gymn.
professor,b. notářem. Ustanovení jsou: p. Josef
Poh!, farář v Javornici, za faráře do Lukavice, p.
Váci. Říha, administrator, za faráře v Telecí, p. Ant.
Láš, farář ve Vysokém (Litom. diec.), za faráře do
Lomnice n. Pop., p. Ant. Mikan, koop. v Jenšovicích,
za koop. do Velké Řetové, p. Vinc. Ciner, koop. ve
Vrbici, za koop. do Kanwaldu, p. Jos. Cvejn, koop.
v Kunvaldě, za koop. do Vrbice, p. Josef Havla za
kaplana do Teplic, p. P. Loh. Prchal, O. Praem., za
zatímního administr. v Želivě, p. Jos. Polák, kaplan,
za administr. v Mladých Bukách, p. Frant. Kubánek,
administr. v Lukavici, za administr. do Javornice.
V Pánu zesnul: p. Expedit Nyklíček, (V. Vuln.)
děkan, vik. sekretář, v Mladých Bukách +2. října
(naroz. 1848, vysvěcen1870.) Uprázdněná místa:
Mladé Buky, fara patron. Hugona Wiharda, od 3. října;
Javornice, fars patron. hrab. Bohusl. Kolovrata Kra
kovského Libšteinského, od 6. října b. r.

růmyslového muvoa v Hradcia
Králové. Přihláškyza členy přispívajícís ročním

příspěvkem K 2.-— utěšeně rostou; až dosud přihlá
silo se 116 členů. Naše krahy řemeslnické upozorňu
jeme na tento nízký poplatek členský a vyzýváme ku
hojnějšímu přistupování. Snad budou se jako členové
cítiti volnějšími při vyažitkování všech těch prospěchů,
jaké jim kynon z častější návštěvy čítárny i sbírek
A poušívání jich. Mnohý dosud neví, jaké poklady
nepřeberné chová na př. sbírka předloh, jichž má kni
hovna přes 38.000, nehledě ku knihám odbornými ji
ným. Odporučujeme zejména našim okolním řemesl
níkům celého kraje královéhradeckého. Knihovnám
školním i spolkovým jest správa musea ochotna za
slati veškeré své vydané publikace (až na Haněla
„Práce uměl. zámečníka“, která jest úplně rozebraná)
roti hrazení porta (60 hal. ve známkách) na požá
ání zdarma. Vzbledemku velkému návalu návštěv

níků do čítárny v úterý a v pátek upozorňujeme, že
otevřena jest nyní čítárna veřejné návštěvě i ve stře
du večer od 6 do 7 hodin.

Ze Všeodbor.sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 17. října. Přítomní: Poch
mon, Karásek a Polák. Podpora nemov. udělena: Po

korné Aaně v Sedlici za 14 dní 6 K, Rybkovi A.
v Parníka za 7 dní 6 K, G. Novákovi v Plzni za 7
dní 4-50 K, A. Pecivalovi v H. Jelení za 7 dní 6 K,
V. Novákovi v Sušici za 7 dní 3 K. Noví členové
z Kardaš. Řečice 1, z Úpice 1.

Divadlo v Adalbertimu. Vzdělavacía
podpůrný spolek křesťansko-sociální paní a dívek
v Hradci Králové sebraje v neděli dne 25. října 1903
„honkuray pana notáře.“ Veselohra ve 3 jednáních od
Jana Vávry. Začátek určitě o půl 8. bod. večer. Ceny
míst: I. místu 1 K, II. místo GO h, III. místo 40 h,
galerie a k stání z0 h. Předprodej lístků v sobotu a
v neděli v Adalbertinu číslo dveří 1, V meziakti hraje
sl. kroužek tamburašů v Adalbertinu. Po představení
volná zábava.

Městské Klicperovo divadlo v Hrad
ei Králové. V neděli dne 18.října zdejší jednota
divadelních ochotníků „Klicpera“ sehrála frašku Karla
Hory „Krejčí kavalír“. Novinka tato dobře přiléhala
ku nedělní posvícenské náladá. Překypuje veselosti, ač
nescbází jí i tendence dobré, nehonití se totiž za vel
kým bohatstvím. Soubra všech pp. účinkujících byla
bezvadná.

Dobrák zloděj. V noci 18. t. m. potkal
strážník p. Jotmar za Praž. mostet neznámého maže,
který měl v race kůl z plotu a přes rameno pytel.
Strážníku zdál se podezřelým a proto se ho tázal,
kam jde. Prý do Malšovic. „A co pak to nesetes“ —
„To? Ale to jsou prázdné pytle“. Strážníkovi byly
„prázdné“ pytle příliš objemnými, a proto na ně sáhl,
A z pytle ozvalo se hnsí zakejhání. — „Člověče, vždyť
tam máte husul“ — „Jo, to je tam husa“. — „A dvě
tam jsou“. „Jo, prosím, to jsou tam dvě husy“. Teď
byl neznámý teprv podezřelým. „A kam nesete ty husy““
strážník na to. „Ale, synovi je nesu, na posvícení“,

A to chodíte na návštěvu v jedna hodina v nocif
Ťak pojďte zatím se mnoul“ Neznámý byl pak uložen
v městské věznici. Druhého dne se zjistilo, že je to
již 3akráte trestaný Josef Koutník. Husy, jež nesl
v pytli, odcizil 18. t. m. dělnici Poláčkové v Plotištích.
Ze soncitu patrně, aby chudá děloice aspoň něco na
posvícení měla, vzal si z 5 hus jen dvě.

První marazík dostavil se u nás v nocize
dne 20. na 21. t. m. a způsobil v zbylé zeleni stromů
značné mezery; listí padá čmahem. Hřbety krkonoš
ských hor stkví ae v jasném vzduchu sněžným povlakem.

Jako v Cařihradě v nejzapadlejšíulici
jevila se v sobotu dne 17.t. m. ráno tvářnost ulice Svato
dušní. Po zemi válela se střeva a různé odpadky z ku
chyně. Bylo právě před posvícením a ta hladovícím
pejskům musela se po Cařibradeka připraviti nějaká
radost. Ostatně všelijaká smeť i jindy neslouží ulici
té na ozdobu. — Také nejživější hradecká třída —
Jiříkova— nemůže ee právě honositi městskou úprav
ností. Půda nevydlážděná, pouze štěrkovaná, za dešti
vého počasí stápí se v samém blátě, v létě pak musí
se občané nalapati milionů bacilů z hrozného prachu.
Kde jsou příslušní činitelé? Náprava nutná, nemáme-li
zůstati za mnohou pokročilou vesnicí.

Neškodilo by 1 u nás. Nedávnoodsouzen
byl u okresního soudu v Leopoldové ve Vídni jistý
praktikant, aby zaplatil jednu koranu trestného, ježto
odhodil na ulici kas pomerančové kůry, po níž mi
mojdoucí sklonzl a upadl. Zemský soud při odvolání
zrušil rozeudek prohlášením, že odhazování ovocných
odpadků není trestné dle zákona trestního, nýbrž že
dle cís. nařízení z r. 1864 v takových případech ná
leží policii právo pokutovati. A bdělá policie stěžují
címu si praktikantu zvýšila pokutu na dvě koruny. —
Co se u nás v Hradci povaluje po chodnících a uli
cích odpadků ovocných, jež ve styku s obuví učí
znovu mnohé chodce zapomenutému již někdy umění
tělocvičnému! Snad sl. policie nejen u nás, ale i jinde
veřejnou vyhláškou upozorní na své právo.

Ve prospěch krupobitím postiže
mých zaslaly c. k. okres. hejtmanství v Hradci Král.
následující obce: Z důchodů obecních Říbsko, Rahoz
nice a Mžany po 20 K; sbírkou Plotiště 60 K, Rosice
41 K, Piletice 43 K, Bříza 42 K 20 b, Holovousy
26 K; dosud úhrnem 3621 K 82 h.

K pouti do Lurd dodáváme,žez hradecké
diecése súčastnilo se 18 kněží. Mimo předešle již uve
dené zaznamenáváme vdp. Aloise Broula, děkana
v Heřman. Městci a vp. Jílka, kaplana v Mikulovicích,

Redaktor Horký se připálil. Známý
„řeformátor“ Borromea, rokycanský redaktor Horký,
byl přistižen při lži. V časopisu „Zďár“ ze dne 3. října
referoval Horký o slavnosti svěcení praporu katolické
iednoty v Radnicích. V referátě otírá se Horký chla
pecky či pardon — reformně o p. Dra Horského, že
prý maloval falešně dějiny státního práva. Kdo po
vahu a minalost Horkého zná, nediví se těmto výro
nům nevyspělého člověka, ale zábovnou při tom jest
ta okolnost, že p. Dr. Horský vůbec v Radnicích ne
řečnil, protože následkem náhlého ochuravění musil
zůstati doma « plakáty ohlášená jeho přednáška od
padla. Horký psal svou trbanskou kritiku řeči p. Dra
Horského v předpokladu, že ku řeči dle programu
jistě dojde a ne dle osobního názoru. Tím we sám
chytil při lži, a svět aspoň ví, že dovede Horký kri
tisovati řeč, kterou nikdo neměl. Tím lze si též vy
uvětliti, jak mohl umravněný žurnalista tupiti Borro
meum i pro vady, kterých nikdy nebylo. Anyní ještě
reformujte, pane Horký, dále, ale začněte nejprv opra
vovati sebe. Lež a pokrytectví jsou nejhorší vady mla
dého muže a kdo chce jiné vésti k charakternosti, ne
smí býti bezcharakterním škrabalem.

Neštěstí ma dráze. Politováníbodnéne
štěstí stalo se v noci z 18. na 19. říjen na nádraží
soverozápadní dráhy v Hradci Králové. Vrchní po
sanovač p. Václav Petráček při poeunování vlastní
neopatrností zachycen tendrew na vedlejší koleji cou
vajícího parostroje a vržen pod kola, jimiž mu obě
kosti bercové a stehenní, jakož i část pánve byly
rozdrceny. Přivolaný nádražní lékař p. dr. Guth po
skytl nešťastníku první pomoci, ten vak na cestě do
okresní nemocnice královéhradecké skonal. Ubožákovií
bylo teprv 35 let; zanechal vdovu se 4 nezaopatře
nými dítkami. Pohřeb konal se z Vičkovic na hřbitov



úředníků a uřízenců nádrašních z Hradce Králové,
Pardubic a Josefova | Pan official K- Broll pohrobní
tklivou řečí pobnul účastníky pobřbu k slzám.

Z Třebechovle. Katolickájednota — žen
ský odbor v Třebechovicích pořádá v neděli dne 35,
října 1903 v sále paní Kateřiny Jarkovské divadelní
předetavení: „Svatá Jalie.“ Dramatická legenda se
spěvy z jejího života o 4 jednáních. Text od V. Pail
lera. Hudba od B. Daublera. Upravil a vydal P. Jos.
Filler, kaplan v Semilech. Začátek o půl 8 hodiné
večer.

Z Týmiště. 3 velikým potěšením uveřejňuje
me, že krajinského spolkového ejezda v Týništi dne
31. t. m. konaného došel r pondělí dne 12. do Týniště
od J. M. ndp. biskapa králové-hradeckého na zaslaný
jemu projevoddanosti telegram: „Sjezdu katolických
spolků v Týništi žehná vroucně biskup Doubrava“.

Návštěva J. B. M njdp. Dr Jos.
Doubravy v Chradimi dne 18. t. m. Jiš né
kolik dní před tím konaly se v městé i na arciděkan
ství přípravy na uvítání vzácného hostě. V městě na
av. Janském nám. u Wiesnerů a předchrámem byly vkue
né elavobrány, « domů vlály prapory v barvách ná
rodních, v říšské, na arciděkanství též v papežské;
arciděkanství ozdubeno bylo palmamí a vavříny. Za
největšího lijavce v neděli o '/,3. bod. odp. oznamo
valy zvony příjezd njdp. biskupa, jemuž do Slatiňan
přijela naproti deputavo roěstské rady. U první brány
na Janském předm. uvítán byl njdp. biskup p. starostou
dr. Havelkou, v jehož průvodu a členů wěsteké rady krá
čel v dešti s obnaženou hlavou špalírem žactva škol
obecných i středních, různých spolků a korporací až
k arcidék. chrámu P., kdež ho jménem shromážděného
dachovenstva uvítal p. arciděkan Dr. J. Mrštík procí
těnon řečí. Njdp. biskap pozdravivtu kngžstvoi shromáž
děné úřednictvo odebral se do chrámu na kazatelnu,
kde v srdečné řeči děkoval za uvítání a ujistiv Chro
dimany svou láskou a přízní, udělil všem požehnání.
Na to klekl na klekátko před oltář, zatím co p. arci
děkan modlil se s lidem lauret. litanií, Po požehnání
odebral se p. biskup na arciděkanství. Tam přijal nej
prvé kněžsto, pak členy měst, -zastapitelstva, úřed
pictvo, spolky a korporace, professry a učitelé atd,
Asi v 5 bod. navštívil p. biskop starostu dra Havelkou,
Po 6. hodině byla v sále arciděkanství hostina. Příto
men byl pan místodržitelský rada Rebensteiger zBlan
kenfeldů, dr. Havelka, dr. Sýkora, dr. Figar, ředitel
kůru Siegel, varhaník Říhovský, zdejší i okolní kněž
stvo. V milé zábavě setrval tu njdp. bískup přes ur
čenou hodinu, načež kol 30. bod. odejel do Chrasti.
Milou upomínka zanechal njdp. biskap v srdcích všech.

Z Dohaliček m Sadové. (Jabileam—
dobročinné sbírky — ohlédací komiee.) Dne 15, října
t. r. byla slavnost, stříbrné jubileum J. O. braběte
Harracha s vysoce urozenou kněžnou Marií Theresif
z Thurn-Taxisovou zde v chrámu Páně oslavono vel

kými službami Božími za Příomnosti mnohých osadníků; oltáře byly všecky květinami přirozenými vy
zdobeny přičiněním slečen Ludmily Hejtmánkové z Do
halíček, Aloisie Jahelkové ze Mžan a paní Josefy Brož
kové z Dobaliček, — Běbem kratičké doby na osadě
vlivem a působením místního duchovního správce, je
hož rozhled, zkušenost a všecko vědění k tomn se vědy
nese, by čest Boží a duch náboženský v osadě se pro
bouzel, bylo dobročinných sbírek hojnost učiněno;
důkaz toho jest doplněný inventář kostelní, nově po
řízené pomníky a obnovené sochy na veřejných místech
w obci Dohalicích, v Dohaličkách, v Třesovicích a Mo
krovonsích. Z dobrovolných příspěvků do nurého ko
etela pořízen byl oltář sv. Václava s Božím hrobem
a jiné bohoslužebné předměty v ceně 3308 K 20 h.
Nové kříže, pomofky v obcích výše jmenovených a
obnovení soch sv. Jana Nepom. v Dohalicích, P. Marie
v Třesovicích a av. kříže, v Mokrovousích sv. Auto
nína socha a nový pomník Nejev. Trojice Boží na far
ním dvoře v Dohaličkách na upomínka bývalé kaple
byly pořízeny a opravy provedeny nákladem 498 K.
Celkem na dobrovolných darech bylo sebráno 3806 K
20 b, kteráž část penězpo většině darována byla na
výzdobu nového kostela a na obnova sešlých soch
v místních obcích; ten čin zajisté v době nynější chvály
hodný jest, kterýž osvědčuje živou víru osadníků. —
V tyto dny dostaví ee c. k. ohlédací komise na Do
balička, by zjistila nutnost stavby nové fary. Nový
kostel v celé krajině ojedinělý — tak krásný — za
slaboje, aby po jeho boku byla i fara vkusná, době
nynější, moderní vyhovojící: neboť dosavadní hrozí
již upadnutím a místnosti její nízké, tmavé za byt
kněze se aní nehodí. Doufáme, že J. O. Jan hrabě
Harrach své 2bleté jubileum svého šťastného sňatku
i tím oslaví, še se na kompetentních místech o to při
činí, aby bez konkurence osadníků z bohatého patro
nátního kostela nová fara zasloažiléma knězi patro
nátnímu a trpce zkoudenému co nejdříve se postavila.
Myslíme, že záležitost ta hladce i u vyšších, rozho
duajících úřadů projde a se co nejdříve uskuteční; ne
boť není tomu dávno, co na patronátě Jeho Veličen
stva císaře a kr. Františka Josefa nová fara na blízka
v obnosu 36000 K z jméní jednoho kostela bohatého
byla postavena. —

Z Milotíma. (Tříživotyutraceny.) V nocí na
den 15, října skočil do studně u zdejší továrny Sam.
Frankenbusche jeho účetní Fr. Haratický se dvěma
dítkami, 6letou Bertou a 7letým Františkem. Teprve
ráno bylo neštěstí zpozorováno a mrtvoly vytaženy.
Je to konec tří životů velíce smutný. Příčiny, ješ
k němn vedly, jsou asi tyto: V létě zemřela p. Ha
ratickému manželka a to tak neočekávaně, še to tehdy
všude budilo i podiv i soustrast. Od té doby byl p.
Haratický stále rozrušen. Jeho láska, kterou byl zes
nalou paní miloval, dedala mu na ni zapomenonti.
Také obě děti — siroty — miloval velice a stále jen
myslil, co z nich bude, když matka není a on jako
účetní tovární o vše náležitou péči míti nemůže. Na
konec nastal ještě konkurs továrny, pro který právě
přišel o službu. Jeho rozrušení stapňovalo se tak, fo
známí obávali se úplného sešílení. V tomto stava uči
nil nešťastný ten muž skutek neblahý. Obecně litnjí
všickni dítek zabitých a diví ae tomu, jak mohl otec
dítky své milující tak násilně je se avěta zprovoditi,

Co vdov chudých dovede vyživiti a vychovati dítky
— airotky a pak alovo pohlaví mažské — pohlavím
silným! Poslední leta bylo zde r okolí asi 6 sebo
vratd — a vědy to byl muž, který „rózně“ zakročil,
aby nemusil trpěti další nesnáze.

Z Nového Města u Chlumce m.Clál.
(Ta naše národní hrdost !) V osadě naší jinsk klidné
a tichó máme cukrovar, který náleží známému pod=

rovateli a Sířiteli kultary německé Friedlendroví,
jinak též předsedovi kazatelské evangelické obce. Ten
zakoupil v blízké obci Kladrubech jiš několik used
lostí, které připojil k cukrovaru a nyní totéž činí

i v Novém Městě. Od známého předáka rolnictva EVibana v Novém Městě koupil usedlost, která vzníkle
spojením tří statků: nyní koupil opět usedlost od pí.

rzáňové z Nového Města, matky to národního a po
krokového učitele a opět nyní usilaje konpiti rolní
ckou usedlost po p. Vošonatoví. S politováním pohlí
Žeti se musí k tomu, jak národní majetek náš mizí
v rakách cizinců; ten nikdy více nedostaneme nazpět.
Usedlosti rolnické připojí se k cukrovaru, z toho vznik
ne velkostatek, velkostatky se nedrobí více a z naší
rolnické obce zbadou holá čísla, kdež budou bydleti
dělníci. Divíme se, že naše rolnictvo nečinně přihlíží
k tomuto zjevu. Což by se nemohlo soustřediti, used
lost samo zakoupiti a mezi sebe rozparcelovati? Na
něco jest rozumu dosti, ale kde máme v národnostním
obledu pro sebe a potomstvo něco vykonati, jsme sla
bými a chabými. Chybí nám ta naše národní hrdost,
to naše uvědomění! Zpíváme z plna brdel: „Já jsem
Slovanl“, tlučeme pěstmi o stůl — „marné vaše proti
nám jsou vztekyl“ — ale omi se nám smějí a mnou
si ruce radostí, kterak náš národní majetek shrabojí.

Z Menzteče u Hořlček. Známý r okolí
mladík, „továrník“ a majitel „hlavního zastupiteletví“,
Sochor v Křížanově, který ještě před 2 roky chodil
na Hořičky bos, neměl v poslední době právě co dělati
i založil v Mezleči upolek socialistů, který jeho ve
dením jistě dobude státního práva českého, zruší všech
ny daně a rozpustí celou rakouskou armádu. S c. k.
hejtmanstvím již začal. To mělo totiž tolik smělosti,
že zapovědělo Sochorovi pořádání schůze, ten ale ji

pořádal přece. Výsledek tohoto prvojho tažení byltrochu smutný, Sochor odaonzen na 8“dní do chládka
a předseda Tylš k pokutě 20 korun. Již se to tedy
„socialisuje“.

Ze Solnice. Minalou neděli uviděloměsto
naše řídkou slavnost posvěcení základního kamene ku
nové hřbitovní svatyni. Byla sice nepohoda, ale sešlo
se přece maoko vzácných hostí i přečetně věřícího
lidu. Slavnost začala kázáním vdp. Frant. Košťála,
faráře na Skubrovéě, který nadšeně a mistrně pouká
zal na význam dnešní řídké slavnosti, zmíniv se o
tom, že i mrtvý kámen může mluviti a oceniv zásluhy
zdejšíhu p. děkana o celou stavbu kostelíka. Po té
sám vdp. kazatel přečetl pamětní spis podepsaný pří
tomnými předními osobnostmi a sbor pěvecký zapěl
kantstu. Za hlaholu zvonů a pod vztyčenými prapory
a koronhremi ubírel se skvělý průvod na staveniště
ka hřbitova, kde vložena krabice s pamětní listinou
do základního kamene a vykonán obřad svěcení sta
veniště i samého kamene vedp. vikářem rychnovským
V. Kleprlíkem za přísluby dpp.duchovních z okolí.
Mezi vzácnými hoaty slnší jmenovati vys. urozenou
paní baronka i pana barona Kónigavartera, c. k. in
spoktora Dra Pražáka, p. lesemistra Svobodu, p. sta
vitele Lorence, městskou radu města Solnice, starosta
obce Kvasin, zástupce učitelstva, místních spolků, kor
porací atd. Při poklepu na kámen byls pronesena za
posvátného ticha významná hesla. Po akončeném ově
cení bral se celý průvod nazpět do chrámu Páně, kde
požehnáním Nejav. Svát. Oltářní celá krásná slavnost
byja ukončena.

Z Něm. Brodu. Podprotektorátemsl. měst.
rady zdejší konán bude dne 16. listopadu v našem
městě sjezd živnostníků a dělníků z východních Čech.
Sjezdový výbor pod předsednictvím starostova ná
městka Dr. Šuberta vypracoval již jednací řád a za
hájil čilou korrespondenci ae živnostemskými společen
stvy východních Čech. Na sjezdu má se rokovati
svláště o potřebných reformách řádu živnostenského
a o starobním pojišťování.

Z Mladých Buků n Trutnova. (Úmrtí.)
V neděli, dne 4. října doprovodili jsme našeho p. dě
kana E. Nyklíčka na cestě poslední.Ačkoliv snámo
bylo všem, že p. děkan po dlouhou dobu těžce byl
nemocen a naděje na uzdravení není, přece dojat byl
každý hluboce, když roznesla se v pátek v poledne
zpráva o jeho úmrtí. Zalkal zvon — umíráček nad
osiřelou farností mladobukskou nad ztrátou milého
pastýře, plačtívý blae jeho rozezvučel se krajinou a
v nejedné pohorské chatě naší alyšeti bylo pláč, z úst
nejedněch slyšeti bylo: „škoda toho dobrého pána“.
—Již na jaře zachvácen byl těškou nemocí, která
upoutala jej trvale na lůžko. Nemoc stále se horšila,
až konečně v pátek vysvobodil jej Pán života s emrti
£ nevýslovných bolestí, povolav šlechetnou duši jeho
k Sobě. Jaké lásce se těšil zesnalý u všech, kteří ho

znali, ukázalo se nejlépepři jeho pobřbu. Ačkoliv počasí bylo velmi nepříznivé, přišli známí z celého ši
rokého okolí, aby prokázali mu službu poslední. Po
hřební průvodvedl: vldp. vikář z Hostinného a vldp.
kone. rada Kerner za aspistence 27 kněží. V kostele
nad rakví promluvil vip. vikář Franz se Starého Města.
Uložili jeme tělo drahého pastýře svého na tichém
hřbitově mladobukském k tichému odpočinku, v srd
cích našich ale jméno jeho nevymizí nikdy. R. i. p.

Z Čáslavě. Jak možnopři dobré vůli ažíditi
podniky slonžící všeobecné potřebě a ušitku, dokázala
právě v uplynulých dvou měsících zdejší městská
rada — plynárnou. Vyrostla takřka před očima oby
vatelstva v podivuhodné krátké době a jak prvé zkou
šky ukazují, osvědčí se i ku spokojenosti těch, kteří
do ní kladli nejmenších nadějí. Jenom čeho se bojí

někteří poplatníci, aby, jsk to bývá při podobnýchnicích, rospočet předem stanovený nebyl nějak

řísně překročen a tím aby nebylo p vídeňským podnikatelem posvíceno nejen ulicím ale i kepsám města.
— Ošidný kousek byl by se stal našemu Sokolstvu.
Ohlásilo časopisem zdejšímhumoristický, zábavní ve
čer na den 8. listopadu. Ještě že fatální tato věc

včas byla zpozorována a opravens. — Klub státních
úředníků pořádá r měsíci listopadu vojenský koncert
kapely 21. plaku. — S podzimními plfskanicemí, při
nášejícími různé zárodky nemocí, objevila se u nás
opět epále. Prozatím zasnameváno jest jenom několik
lehčích případů. Bade na obecenstva, aby dbáním
zdravotních předpisůčelilo této aboubné chorobě ma
Jičkých. — Propostižené krupobitím povolilo okresní
zastupitelstvo podporu 500 K.

Sňatek. V pondělí ráno dne 26. října oslaví
v děkanském chrámu Páně v Čáslaví oňatek urůj p.
Fr. Maršálok, učitel měšťanských škol Čislavských, se
ul. Josefou Adamcavou, dceruškou známého přiznivce
snah katolických, majitele továrny na věžní hodiny

„ Kurla Adamce v Čáslaví. Sňatku požehná vp. P.
os. Rěseler, kaplan ve Vel. Oařímě.

Z Kolína nad Labem. Prvnívýpadproti
katolickému břbitovu, dík likoavosti povolaných krahů,
se zdařil. U hřbitova bnde se stavěti ku větší cti a
slávě slavného našeho parkmistra, který tu má také
pozemky a enad z nich věnuje nějakou tu část na
veřejnou okrasu této hřbitovní Čtvrti. „Česká Stráž“
je radostí celá bez sebe, že nepodařilo realistícko bel
vetské straně spojené = mladočeským křídlem pověst
ného vlastance s koštětem a pytlem z minolých let
povaliti odpor katolíků, kteří vidí v stavbě domů
u hřbitova první krok na zrušení svatého pole, Když
pic jiného, již ta radost, kterou tento pověstný orgán
jeví nad tímto výsledkem hlasování, měla by otevříti
oči všem živlům, kterým ne vlastní kapsy ale blaho
obce leží na mysli, aby ačinily tomu přítrž Nejle pěl
se při tom vyjímají hlasy lékařů, kteří půda hřbi
tovní problašají za semeniště nemocí a nyní oběma ru
kama pro stavbu činžáků u hřbitova hlasují. Co se
všecko neučiní pro krásné oči p. parkmistrovy! Čest
nou výjimku činí pan dr. Šil, který protestoval proti
tomuto jednání. Teď dostává ovšem co proto. On dříve
tak hýčkaný pán dvojctihodným vicesuperintendentem
Duškem! Jak pokleslonaše „svobodomyslné“, „po
krokové“ a Bůb ví jské evangelictvo, patrno jest
z řádků jebo orgánu prusofilského. Nemohoac důvody
poraziti udpůrce, sshá tento poslední výplod žurna
listiky venkovské k dennnciantství. U redakce, která
prodělala už tolik různých fasí životních, není toto
řemeslo pranic překvapujícího. My můžeme ostatně
býti této „umravňající“ práci jenom vděční, neboť nic
nemohlo tak probuditi a prohloubiti vědomí katolíků,
než.řáděníorgánu redigovaného pánem v sataně z placku
u krajsamtu,

Z Kutné Hory. Při všeobecnostirůzných
krisí i volební skupina naše zažila svoji krisi, vyvo
lanon složením mandátu fišského poslancem Dr. He
roldem. Nežertujeme, mlavíce o krisi, neboť bylo by
velice těžko v naší době straně mladočeské vybratí
vhodného kandidáta pro tuto volební ekupinu, kde
potýkají se od nějaké doby prudce různé politické
proudy a strany a kde krtčí práce radikálních frakcí
vykonala značný krok ku předa. To také cítili dů
věrníci strany mladočeské s proto obrněnými telegramy
natili dra Herolda vzíti zpět svoji remignaci. Poda
řilo se ovšem, na jak dlouho, jest otázka. Neboť tolik
možno říci, že i u lidí rosvážných tento krok páně
poslancův vyvolal dosti tísnivý dojem, s to nešiuovno
stí žarnalistiky, která volala do zbrané proti odpůr
cům dra Herolda, protože by národ přišel — o nej
lepšího řečníka. Naše veřejnost pak, jak známo, dívá
se jenom na skutky. Mimo to krok tento zavdal pří
čina k obřívání všech chyb a chybiček páně poslsn
cových a lehkověrnost nynějšího pokolení je přece
známa. Připočtou-li se k tomu ještě hlasy, ktere vy
křikají resignaci buď jako smluvenou komedii, buď
jako hanebný útěk před čekanoa poráškou delegace,
pak důvěra vyslovena městekými zastupitelstvím: jest
dokumentem papírovým, který by při obtěškavací
zkoušce nové volby snadno se mohl protrhnouti nebo
aspoň velmi pošramotiti. Krok p. Heroldův šťastný
rozhodně nebyl i nahoru i dolů.

Z Malešova muKutné Hery. (Póčeo
děti.) Kam vode ženská zvědavost, výstrašný příklad

úvá událost, která se tu stalu v minalých dnech.
anželka dělníka Sýkory, vábená zvědavostí, odběbla

mezi sonsedky, aby se dívaly ua přicházející pohřeb
a nechala mezitím jí svěřené dítě na opatrování sla
bomyslnéma děvčeti, které nedovedouc a dítětem za
cházeti připravilo mu smrt odašením. S nesvědomitou
opatrovnicí zavedeno bylo vyšetťování. Při té příleši
tosti bylo by záhodno, aby konečné přemýšlelo se
i G nás na opatření náležité péče odítky, jichž rodiče
musí po práci. Sousední Suchdol aspoň v tom nás
již předešel. Zařídil v obecním domku světnici, kam
mohou matky dítky své dáti pod dosor starší ženy,
ješ ra to obdrží od obce podporu. U nás prostranný
obecní domek byl bývalým představenstvem prodén
a nynější nový jest nedostatečný. Všechny větší obce

snaší se o zlízeníopatroven. Což by se n nás tobonemohla šlechetná raka ajmouti? Byl by to pomník
trvalý a požehnání pro celou obec.

Z Nymburka. Vzácnýpošítek umělecký při
praven byl naším „Hálkem“ obecenstvu 16. t. m. Do
atavili se k nám hosté prašští, česká spisovatelská
obec, aby ta vzájemně se « obecenstvem seznámili a
tak zájem propráci českého literáta probudili a svý
šili. Podařilo se obé a bylo by záhodno, aby podobné
večery i v jiných městech byly odbývány. Vedělání
lidu by tím jenom uískalo.

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«

v Žitná lic m obodejípovímp. M.Vlčkana
Příkopech.

„Osvěta lidn“ protestantským ke
stelníkkema. Po celý měsíc říjen častuje Hajnův
šurnal své čtenářetvo výtašky sjezdových řečí pro



"testantských pastorů. Patrně ncbází se několik Huj
nových pokrokových přátel o kostelnictví v belvetských
modlitebnách, k čemuž má jim „pokrokový“ list pří

raviti dobré oko. Jiuak si ani nedovedeme tuto bla
vůli beskonfesního redaktora ku klerikalnímu pro

testantskému sjezdu v Praze vysvětliti, protože pro
katolické sjezdy hradecké měla „Osvěta“ jen síru a
oheň. Ten dvojí loket bije do očí!

Život ma Novém Zélandě, dvonostroví
to na jihovýchodě australském, Jíčí cestovatel Josef
Kořenský následovně: O prázdnou chvíli, již by vě
pova| lid zábavám, kratochvíli a tělocviku, postaral
se na Nov. Zélandě sám zákon již r. 1805, jeně ata
noví, že jednou v každém témdní budou ee zavírati
všedního dne všecky krámy jiš o polednácha že od
poledne má míti služebnictvo prázdno. — Služebnictvo
v krámech zaměstnává se obyčejně od 8 nebo od 9
ráno do 6 hod. odpol. V sobotu zavírají ee úřadovny
jiš o 1 hod. e poledne. Ž ny a mladé služebnictvo
nesmí býti zaměstnáno v obchodech déle než 64 hodin
v témdní. — Nejmenší mzda v městě bývá asi 1 ši
link (1 K 20 bh) za hodinu, tedy denně při osmi
hodinné práci 8 šilinků. Krejčí dostává denně asi 7
až 10,obuvník 6až13, zedníci a trubláři 8 aš 12 dilinků,
ZU příčinyjsou krejčovské výrobky zakázkové draby. Na
př.za prací vestu žádá krejčí 16K. —S čeledí mosíš jed
nati na Nov. Zélandě jako s panstvem, nebo jako rovný
s rovným. Služebné, ješ umějí jen trochu dobře va
řiti, mívejí týdně mimo celé zaopatření 12—16 šdilinků.
Polodenní prázdniny jednou všedního dne v koždém
týdnu bývají také v továrnéch a dílnách. Die toho
pracuje 8e obyčajně po pět dní od 8 do ižao0d 12%,
do 5, a jeden den od 8 do12'/,, Přespočetnéhodiny
odměňují se po dohodě dělnictva se zaměstnavatelem
nejméně šesti peaci (60 hbaléři) za každou hodinu
pracovní. Dělníkům mladším než 18 let a všem děl
nicím jest třeba, aby měli k tomu avolení od živno
stenského dozorce. Děti pod 14 let se do továren ne
přijímají. Dělníci pod 16 let musí se prokázati lékař
ským vysvědčením, že jsou k tělesné práci schopni.
Různé a četné zákony, týkající se poměrů mezi děl
nictvem a zaměstnavateli, vyšly z popadů mocných
„Uni“ dělného lidu a provádějí se velmi přísně. Polo
denní prázdno světí se jako svátek. V iu dobu je
těžko koupiti sirky od pouličního prodavače, a ubohý
Vlach, jenž v prázdném tomto půldní prodával na
ulici balonky, platil několik dilinků poknty a pětkrát
tolik za útraty trestního řízení. — | Vzdělanost na
Nov. Zólandě rozšířila se příchodem anglických osad
níků, kteří opanovali i celou Australii. eškodilo by,
aby i a nás šlo we aspoň částečně stopou vylíčeného
ehora sociálního pokroku.

Útulna pro slnžebné král. hlav. města
Praby. S ohledem na nebezpečenství mravní zkázy,
které hrozí osobám ženským v Praze službu hledají.
cím, nebo bez zaměstnání se ocitnavším, zřídila obec
pražská útalno pro služebné. Útulna poskytuje po čas
a za poplatek 30 haléřů denně pobyt a stravu osobám
ženským, které přicházejí do Praby hledati jakoukoliv
službu, nebo které vystupují ze služby a novou hle
dají. Pokud místnosti dovolí, přijmou se do útulny
i osoby slnžebné, jimž se zaměstnavatel nu krátký
Čas z místa slažby vzdálil. S útalnou jest spojen vý
cvik osob o nejnutnějších pracích a dle možnosti i
návod k povinnostem při ošetřování dítek a dozírání
na ně. Do útulny přijímají se osoby ženské překro
čivší 14. rok svého věku bez ohbleda na příslušnost,
jsou-li jen mravně zachovalé a zdravé, Platným prů
azem pro přijetí jest pracovní nebo čelední knížka.

Pobyt v útulně má za účel, aby chorankám byla opa
třena vhodná složba. Opatřování této elažby děje se
jedině prostřednictvím pěti ženekých filiálek při ústavě
obecním pro všeobecné bezplatné sprostředkování zří
zených a den ode dne více prospívajících. Útulna na
lézá se v domě čp. 19 I. bezprostředně u Mikuláš
ského kostela.

Postup katelletví v Amglii. VLondýně
tařídil farář anglikánský u osv.Michala kostel svůj
po katolicku, vyzdobiv jej hojně obrazy, sochami.
Biskup jeho mu to zakázal, což mělo za následek,
že přestoupli ku katolicismu farář, jeho dva kaplani
a osmdesát farníků.

Nabyli rexmmmum. Usnesením německého
městského zastupitelství v Olomouci ze dne 13. t. m.
zavedeno jest na tamních německých školách vyačo
vání jazyku českému. Přece tedy aznácejí páni, žo
se s národem českým muuí vážněji jednat.

Z říšo bázně a dobrých mravů. Die
správ z Drážďan čítá se v armádě německé 10.000
vojenských uprchlíků. Tak vide, Prušáci nejsou přece
ve všem vzorem.

Jak se mé jednati s vejímy. Olomoucký
„Pozor“ dovídá se z Brna: Několik dní před nastou
psním letošních nováčků k vojenské slažbě byli v ka
sárnách poddůstojníci, důstojníci při výcviku vojska
činní shromážděni, a bylo jim plukovníkem přísně
nařízeno, še mnasí s nováčky zacházeti vlídně, zvláště
dáno jim na srdce, aby hleděli si sískati důvěru no
váčků, aby tito nepovažovali je za své nepřátele. Dů

„rasně aděleno, že žádný vojín nesmí býti pohlavkován,
pán nebo jinak tělesně trýzněn, neboť dle nejvyš

šího nařízení by byl každý, kdo by se něčebo podob
ného dopustil, postaven před vojenský soud a degra
-dován. Rozkaz ve formě této stal se Jetos poprvé.

Vláčemí luk. Důležitostvláčení Ink a tráv
nika zahradního dosud se u mnobých hospodářů ne
usnává. Marný pak nářek, že výnos z luk je čím dále
menší. A nedivno. Všelijaký škodlivý plevel a zhoubný
mech okrádá luční traviny nejen o výživné látky, ale
i o potřebnou vlhkost. Vláčením úkůdcové travin se
vlak vytrbají a povrch půdy se roztrhá, čímž se zjedná
půdě volný přístap vzduchu a tími tepla. Následkem
toho půda se snadněji zahřeje a travní rostlinky tím
čaeněji se k šivotu probadí. Může-li vzduch do půdy
více vnikati, jest i rozklad v ní dřímajících a dosud
nerozpustných bnojívých látek rychlejší a účinlivější.
Vláčením bývají i krtiny branami po louce rozmetány.
Po vláčení, které se nejlépe na podsim provádí, nutuo
louku pohnojiti a to především kompostem. Hnojivo
w v zimě vyluhuje, živiny vpiknou do země a když

s jara rostliny oživnou, naleznou hojnost potravy a
bujně se rozvinou.

Vyvádění koní z chléva připožáru.Kdo chce vyvésti při pošáru koně z konírny, buď
opatrný, neboť koně při tom obyčejně kopou jakozbě
sílí. Vzpírá-li se kůň při tomto vyvádění, vhodí se
mu co modná nejrychleji vlněná pokrývka, mokrý py
tel, vlastní kabát nebo plášť kučího přes hlavu, vy
bákne se ma ohlávkový řetízek a pak se vyvede ven.
Kařdá vteřina jest při tom vzácná. Po vyvedení jed
noho koně z konírny jde to u ostatními již snáze.
Nelze-li koni zakrýti blavu, hleďme vpraviti naň část
jízdeckého nebo tažného postroje tak, jako by se měl
kůň do práce vyvésti. Takto dostanou se obyčejně i ty
nejbojácnější koně z konírny. Poštěstilo-li se nám koně
2 konírny vyvésti, dejme pozor, by pro jiskry, pla
meny a šár nevběhli zpět do bořící budovy.

Pomůcky máboženské ve (školách
mašich. Při nynějším rozvoji školství a zásobování
škol všech kategorií pomůckami učebnými mělo by
býti více neš dosud dbáno i pomůcek k učení ná
boženskému potřebných a to zvláště, když pořizuje se
něco do školy z výtělku zábav, výletů, divadel a p.
Výběr těchto pomůcek vykazuje úplně nejnovější
seznam jediného českého závodu pomůckového — K.
Janského v Táboře. Jsou pak to: „Velké biblické
obrazy“ Janského, „Malé biblické obrázky“, „Biblické
obrazy“ Peaslerovy, Kozennova a Kovářova „Mapa
Palestiny“, téhož „Otče náš“, obraz představující 7
proseb biblických, „Závěsné obrazy litargické“ od
docenta university a dvorního kaplana Svobody, ko
nečně plastická mapa „Palestiny a Jeranaléma.“ Upo
sorňujeme na věc tato všechny, jichž se v první řadě
dotýká a každého, komu výchova mládeže na srdci
leží.

Panorama Národní Jednoty Nevero
české v Hradci Králové vystavípříštítýden
ve svých místnostech v bývalém klášteře za kostelem
ev. Ducha 50 velmi pěkných obrazů „Typy z Ori
entu“.

tý komcert Em. Ondříčka v letošní
saisoně konati se bude dne 2£. října v Náchodě. Jest
to jediný případ v českém hudebním avěté, by se český
umělec v tak krátké době takového jubilea dočkal.
Svědčí to zajisté o jeho oblibě. Jeho letušní tonrné
vykazovati bade dne 9. prosince 142 koncertů. Dne
9. prosince pořádati bude první slavnostní koncert ve
Vídni.

(Zasláno.)
Pozvání duchovenstva:

z vikariátů: Kosteleckého n. Orl., Lanškrounakého,
Náchodského, Opočenského, Pardubického a Vysoko

mýtského na
volnou konferenci duchovenstva,

která se konati bude v Týništi n. Orl. (křižovatce
drah) ve středa dne 4. listopadu 1908 od hod. 1'/,
do 4 hod. odp. v tamní faře. Program: 1. „Nábožen
ská matice, její poměr k státu, povážlivý stav a zá
chrana“; pojedná Jan Nep. Řehák, b. vík. sekretář a
děkan na Opočně. 2. Volné návrhy. Poznám. 1. Kdo
by sám mimo to o něčem pojednati chtěl, nechať
se oblásí u pl. t. pana Josefa Kaplana, b. vikáře

v Cuslavi p. Brandýs n. Orl. a spolu oznámí předmětpojednání. 2. Kdo by si přál v Týništi n. Orl. poobě
dvati, nechať se před tím ohlásí na faře Týnišťské
listem, by jemu oběd v některém hostinci tamním byl
objednán asi za 1 K 50 b.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 17. října 1903. 1 hi.

pšenice K 11-80—12-20, žita K 920—980, ječmene
K 8:80—9-40, ovsa K 5-30—5 60, prosa K 9'40—1000,
vikve K 0:09—0'00, hrachu K 18-00—22'00, čočky
K 20*00—326'00, jahel K 20-—, krup K 16:00"—36'00,
bramborů K 3-20--3:40, jetelového semene červeného
K 80'00—100'00, mákuK 26*00—3900, lněného se
mene K 1250—1450, 100 kg. žit. otrub K 1000,
pšenič. otrub K 9-60, 1 kg. másla K 320—2-40,
1 kg. sádla vepřového K 1-72—0'00, tvarohu K 0-28—
0-32, 1 vejce —6 hb.1 kopa zelí K 4-00—7'00, cerele
K 200—4'00, kapusty K 1:60—2'00, 1 hl cibule K 400
—5-00, 1 kopa drob. zeleniny K 0-70—200, 1 pytel
mrkve K 1-60—2:00, 1 hl jablek 4-00—9:00. Na týdenní
a obilní trh v Hradci Král. 17. října 1903 odbývaný při
vezeno bylo: 1) Obilí: bl pšenice 298, žita 153,
ječmene 284, ovsa 328, prosa 1, vikve 3, hrachu 4,
čočky 0, jahel 0, krup 30, jetelového semínka 0,
lněného semínka 5, máku 10'/, 2) Zeleniny: zelí 108,
kop, cerele 49 kop, kapusty 67 kop, cibule 58 hl.
drob. zeleniny 101 kop, mrkve 76 pytlů, brambor 186 hl
3) Ovoce: jablek 32 hl, hrušek — hl, švestek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 6 kusů, podavinčat 678.
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Zánovní nábytek
ze 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, bodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmaí Jevmě na prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís. 858. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

Již rozesíláme

kalendář ŠTÍT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudu
bisnounejdp. biskupa Dra. Josefa Dou
bravy, Sv. Otce Pla X, V. V. Tomka,
JUDra. Fr. Rlegra, oměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Tbumy,
panoramatem města Hořice.

Z bobatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější:
Sestra Benigna Píše* ,*
Proč stróéček Nesvajba zlobile se na felčara

a na páne s rohatéma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Homoreskaod K. Satorýna.
Za ovobodu. Napsal VladimírHornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a na Chru

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napsal

František Jiří Košťál. jire y
Hospodářská besídka. PokynyJosefa Dumka,ze

mědělského inspektora.
Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje

Ji Sahula.

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelského tisku každý katolík
důležitost našeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače 1 tucet za 8 K, při botovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nádavkem.

Zakázky přijímá a obratem vyřídí
Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, 80b
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskuhská knihtiskárna
o Hradci Králové.

! vnífh výhradnějenkaučuková,
vyrábí za ceny mírné

Josef Kubias v Praze č. p. 68-11.

Právě vyšlo
10. čís. »Časových Úvah«

redakcí Th. Dra. Fr. Reyla, s obsahem:

KATAKOMBY
NapsalJam Bělina.

32 stran.
Cena Shaléřů.
Při hromadných objednávkách

aš 50%, slevy.

Bylo věru na čase, aby se zpopularisovaly
nové znamenité výzkumy v katakombách, jež jsou
ak výsnačnou apologií naší katolické víry. Áno,
vědecké bádání v římských katakombách stkvěle

potvrzuje, že naše víra jest táž, jakou vyznávali
prvotní křesťané. Zajímavý spisek J. Běliny pře
hledně a obsažně o tom pojednává.

Objednávky obratem vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.



Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí,

Pro duchovní správy.
Nejnovějším nařízením c. k. místodržitelství,

směřujícím k odstranění všecb příčin tuberkulosy
a šíření její, mají ve všech veřejných sbromáž
dištích a tudíž i v kostelích upevněny býti tabulky
8 nápisem

na sem plívati
se sahasuje. wma

Prodáváme nápisy tyto na kartonu prove
dené 1 kus za 6 b, 6 kusů za 26 b, 10 kusů
za 45 b. Bisk. knihtiskárna

v Hradci Králové.

Dotooooooooooooooo0000

we Pravý

Malinský křen
z nejlepších mal. křenovek

zasílá poštou proti dobírce 5 kg balíčky
franco 30 kořenů 3-25 K, 25 koř. 5-75 K,
20 kořenů 425 K, 15 kořenů 5 K od
10kg. výše dráhou nefrankované za 44h,
za 56 b, za 02 h, za 76 h, za 1 kg.
Směs 3 kg. křenu, 5 kg. cibule, 1 kg.
česnekua 1 kg. petržele za 3 K.

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

00000000 000000000000

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabísí školní knihy:

L Malý Lal6G15m1s
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

A, OLDBUNÍ KOLOOLOMUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

a, VBLKÝ CALBODISMUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.

EO jojo ve Vyžnídne 9-dema 1608
Prodej pro knihkupce jako s c. k. školního kniho

skladu s 189, slevou proti hotovému zaplacení.
Rosdílení výtisků pro ohedon školní mládež neděje se

Sr+oo000.000000000000000000 ©e000000000000000000000000

Vat aharár: K n rad. nýbeěma11lístků — jež po m vlepeny jsou s m vy
avětlenímde haščáko v -—"W a v

adného drahu katechismu prechudé. Dlepoměru, v jakém
Eatechirmů pro tu Itereu školuzahoupone, agole spraved
livě dostane se poměrnýpedmt(přes 18"/,)provy Ikeazdarma pro chudé.
Instrukce o katechismu a Olláři

vydaná ——
nejd. bisk. Ordinariatem v Hradai Král

1 výllck broževaný 4 bh.

Bp“Přijme se zručný

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodinyv trahlářekém

závodě .

Frant Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)

Pravý

Malínský křen
k letošní sklizně
ů 6 kg. 15 kořenů.. K 6—5 kg. 20 kořenů.. K 5—

6 kg. 25 kořenů.. K 450
5 kg. 30 kořenů.. K 4—

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh a pasířvChrudimi

zasílá vyplacené na každoupoštovní stanici

Jos. Mikuleckýos. Mikulecký,
vývoz malín. křenu v Kutné Hoře.

000G00GC)

„ Založenor. 1860.

svůj hojně zásobený

sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše sliněvohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
žích věcí vykoná se rychle a
saělou ge již svěcené 86 stvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázatičetnýmipochhnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na av. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Wp- Filialka v Hradci Králové. Bi

DSUKA
nejnovějších druhů tu- i olzo

zemských, jakož | černých

nabízí za velmi levné ceny

Frant, Marek,
český, křesťanský závod saknem

vwLiberoi

Vzory na požádání. Též na splátky.

nejnovějšíchKočáry "i"
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN,
kočárnik v Hradej Bpálové

Vyznamenán na výstavkách: VJaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní brosmovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem ražení zlaté medaile s korunou.



Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 6O korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
a jehly k šicím strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabízí

——X PrmísportovnízávodK
Františka Jiráčka

X ve Vys. Mýtě JK
nad Choceňskou branou.

*

továrna veškerého nábytku a ko
bercové zboží

| —v Týništi, —
na východočeskévýstavě v Pardubicích.

. Koberce čtvercové.

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podnožky.

„ Koberce pod okna (lambrekýny)Lenty (koberce nástěnné za postele a divany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.
. Hůně hospodářské.

10. Převěsy na divany.
11. Látky na potažení nábytku.
12. Přadené 2krát prané žíně.
13. Žínénky, senníky, slamníky,
14. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.
15. Dětské vozíky a trojkolky.
16. Nábytek čalounovaný. .

jj 17. Nábytek dřevěný.. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

ODIDRAUM |

Bursa práce v radci Králová,
Práci hledají: topič na trvalou práci, 2 zá

mečníci a lamač kamene. Práci obdrží: 1 truhlář
v Hradci Králové a 1 v Dobrušce, obuvník na
trvalou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově,
cestující ku prodeji obrazů sv., křížů atd., učeň
na kočároictví a obuvnictví v Hradci Králové, na
pekařství v Hor. Jelení, na malířství v Poličce a na
truhlářství v Třebechovicích. — Přihlášky přijímá
Jesef Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení
křesťan.dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

E době vánoční a valikonoční.
« ze dřeva ře

koa JASÍEOÁTÁMOVÉze, ze

ae Boží hroby
se slobem kostelů

souhlasné

X My , v reliefu řeza

k MTÍŽOVÉGBSTY„záoh sie,
PRE,- šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
CU stelní zařízení doporučuje uctivě

umělecký závod sochařský a řezo bářský
Josefa Krejčíka o Prase.

Písárna a díln na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
v domě S+. Váslavaké záložny od 1./XI. 1899.[llustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb podmínky.

„ADALBERTINUM. |



První královéhradecké knihkupectví

a antikvariát

Bohdan
Melichar
v FIradci
Králové

(bývalý závod Poapíšilův, založený r. 1808)

máveškeré, kdekolivvydané neb oznámené

knihy a hudebniny
stále na skladě

a zasílá seznamy, jakož i první sešity všech
vycházejících děl

na ukázku zdarma.

Výpravnačasopisů.
good9x091990vy

Školním a spolkovým knihovnám posky
tojí se zvláštní výhody.

Antikvariát.Skolní knihy.

Velký výběr modlitebních knih.

Zásilky na venek vyřizují se obratem pošty.

ODOOOOOOOHKNOOOOOOOGOO*

prláky kostelní
voskové i polovoskové “P;

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,

e. a k. dvorní dodavatel,
Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svióky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky enámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Hlavní obchod s dobrou kávou!

prodávám 1 kg.j
za 2 koramy.
Veškeré jiné drohy|Jamonkámč:

levněji než zasílají altonští, hamburkští a jš
terstští obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbeclevné, i
Bl jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci|
ji též; není tedy třeba vyhledávati nepřátelskou [3
El cizinu.

|" Uhrudimskýv radí Král

Několik
e tisíc e

prázdných0
různé velikosti

prodá levně

dos. A. Komárek
v Hradci Král.

Nový moderní druh čistá
vlněné látky pro pány na
obleky. Zvláštní Pdnosti:
Krásný vzor, výtečnájakost
a levnácena. lahví

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhůna obleky, avrchníky,
zimníky a ulstry jen zaru“
čené jakosti a v mírných
cenách se na požádání
k nahlédnatí franko zašlou.

První český zasíl. závod

Ed. Doskočila
vwChocni.

Mudofetuj dajné: uči PONinýuujjnýnovýnonoýnýutnoujnoujonýnoujujujnísěnjněnjehojnýým

7098.VAUŠNělBrárujaánapu

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčíní.
3 Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou. 5

Prodá se úplně novýrací stroj
(piano-automat)

patent Jebavý, výhodný pro hostince, který pů
vodně stál 880 korun. Nyní lze koupiti se značnou

slevou. Kde, poví administrace tohoto listu.

P: T. páni

lí mmaliři,
kteří by chtěli pracovati ná
vrhy pro malé sv. obrázky,
podejtež lask. své nabídky

písemně

úměKarel Šimek
v Čes. Budějovicích.

Retlektuje se jen na uměleckésily.

PW
PIANINA

aHAAMONA

cz| Dojnovějších
soustav — levně,

téžna splátky avýměnunabízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab- g
skému mostu —
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Oznámeni.
Dovoluji ai ve známost uvésti, de za příčinou pře

vsetí závodu

We-odprodávám "W
eu Zbožío 30 procentpřevzaté

ma * zásobil jsem aklad vesměs zbožím
levněji čerstvým,např.:

humpolecká, brněnské, krňovaká, v nej
Sukna lepšíchjakostech

sametové, znamenité jakostiManžestry *"sjch běrrách,
Látky pro dámy modníchvzorů,jiš.od 85 kr.

Barchenty ji“ léžyprac,zarušenéstálo.
20 kr. za 1 m. počínajíc.

barevné, modních vsorů jiš od

Kanafasy přesnéibarlněné,rněnětkané,odPlátna všeho druhu i šíře, lněné I bavlněná, jakož
i ruční pravá horská,

Damašky přesnéi bavlněné,
Ručníky soupravybarevné i bílé, kapesníky

se , ubrusy všchodrahu8

MB- Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, swupravvlněný a bavlněných.

Prádlo bíléprodámys pány.

glotové zástěry, sukně, šněrovačky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty atd, za ceny
vejice levné.

ppeciel. sklad klatovského prádla,
Šatk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnéseJÝ žinilkon kus ponze 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již sl. 1:85.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky trikotovédětakéod 32kr. počínajíc.
Glo černéa barevné,jakoži různé podělpro pp. krejčí a dámakémodní síně v cenác

svláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (j
Prosím, by velevážené obecenstro o pravdě shora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, neboť jest stále eaa'.ou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto lerně svoje P.T. odběratele obsloužil a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň sí zechoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka,
dříve Filip Zeiner

v Hradci Králové,Yer pot č-z
—— Výhodný vánoční nákup. ——

Podporujte nový,ryze šeský a křesťanskýV

6T ádle, novýchvzorů.

velikosti

Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.

starší člověk
k obsluze malého hospodářství.

Adresu sdělí administrace t. I.

Václav Vacek, majitel.



Rozvojdrah v Rakousku.
Hospodářský význam drah jest dnes kaž

déma pochopitelný a jaký vliv má dopravní
politika na hmotný rozvoj země, o tom nám
podávají Maďaři nejpatrnější důkaz. Kdo má
v rukou drábu, ten má v rokou moc nad ce
lou zemí. Důkazem toho jsou trosty drah
v Severní Americe, kde ae až do posledních
dob odehrávaly veliké tarifní boje mezi jed
notlivými společnostmi drab, ve kterých 86
každá společnost snažila dostati dopravu do
rukou nabízením nízkých dopravních sazeb.
V poslední době však utvořili majitelé drab
v Americe s Marganem v čele železný kruh,
sjednotili se a vykořisťují nyaí svorně obe
censtvo. Sám stát, celá země a obecenstvo jsou
proti sjednoceným majitelům drah úplně bez
mocni.

Pouze ve dvou státech vlády záhy pečo
valy o to, aby veškeré dráhy dostaly se do
rakou státní zprávy; jsou to Prusko a Uhry.
Rasko má sice též veškeré dráhy ve státní
zprávě až na některé výminky, ale je v nevý
hodě, že dráhy ty jsou dosud skorem na dlub
vystavěny. Dosti možno, žé tyto dráby budon
příčinou státního úpadku Ruska, ,

Pokud se dopravní politiky týče, jest
Rakousko pravým unikem, vyjmouc snad Čínu a
Tarecko. Dějiny dopravní politiky neukazují
nikde tolik hniloby a takového poškozování
lidu, jako se to děje a dělo v Rakouska.

Poukážeme zde jen na smutnou činnost
ministerstva Giskry, kdy pověstný Banbans
dělal obchody s drahami a poškodil stát i lid
o mnoho milioud. Dráhy se stavěly draho na
útraty poplatníků a pak se prodaly lacino
Rotšildům.

Z dějin drah v Rakousku vyjímáme ná
sledující. R. 1840 byla vystavěna první trať
z Vídně do Krakova. R. 1850 bylo v Rakousku
drah délky 1357 kilometrů. R. 1860 bylo vy
stavěno 2927 kilometrů, r. 1870: 6112, r. 1880:
11434, r. 1890: 15303 a koncem r. 1900 mě
řily dráby v Rakousku 19270 kilometrů. Z toho
připadlo 7749 kilometrů na dráhy státní a
11521 kilometrů na dráhy soukromé. R. 1880
bylo v Rakousku 1067 km drah státních a
10877 ku drah soukromých.

Projděme si nyní blíže statistiku drah ra
konských. R 1900 měly státní dráhy rakouské
příjmů z dopravy osob 64,904.J75 K a z do
pravy zboží 170,622.696 K. Příjmy drah 800
kromých v Rakousko byly r. 1900následnjící.
Z dopravy osob 75,323.331 K a z dopravy zboží
278,074.834 K. Z těchto sum hned můžeme po
chopiti ohromný hospodářský význam doprav
ních prostředků, jakými jsou vprvní řadě
dráhy. Tolik milionů vydá ročně náš lid na
jizda po drahách a za dopravu zboží. Peníze
tyto z Jisté části hromadí se v pokladuách ži
dovských finančních velmožů a nevrátí se do
lidu více zpět.

Výnosnost dráhy se pozná nejlépe, když
celkovy příjem se rozdělí na počet kilometrů.
kolik délka dráhy měří. Dle toho připadlo
hrubých příjmů na 1 kilometr státních drah
za jmenovaný rok 290.6 K a na 1 km drah
soukromých 53216 K. Jsou tedy dráhy v ru
kách ponejvíce židovských finaněníků v Ra
kousku dvakrát tak výnosné jako dráhy státní,
které probíhají většinou chudší horské krajiny
hlavně v zemích alpských.

Učiníme ještě jiné výpočty. Státní dráhy
měly za rok 1900 pouze 53,745.380 K či
stého výnosu, kdežto dráhy soukromé měly
198,942.720 K čistého výtěžku. Úistý výtěžek
zbývá z hrubého výtěžku po srážce všech vý
loh jízdy. Čístého tohoto zisku ožívá se ku

vidno, mají soukromé dráhy v Rakousku 3krát
tak veliký čistý výtěžek než dráhy státní. To
je jen v Rakousku možno. Kdežto Prusko
skoupilo všecky dráhy a dalo je do státní
správy, ponechaly si u nás akciové společnosti
výnosné dráhy pro sebe a chudé dráhy hodily
se státa, vlastně poplatníkům na krk.

V Prusku vynášejí státuí dráhy státní po
kladně čistého zisku ročně 350 milionů marek
a čistý tento zisk stále stoupá; u nás musí na
zaplaceuí úroků za obligace státních drah
finanční ministr ještě doplácet ročně přes 60
milionů koran. W nás se ponechávají dráhy,
které mají ročně bobaté příjmy, skciovým
společnostem, jichž praesidenti jako známý žid
Taussig mají ročně přepychové platy až půl
milionu korun. Židovské listy o těchto prae
sidentech drah nepíší jinak než jako o panu:
jících velmožích. A co máme mlaviti o tom,
co tyto dráhy podnikají na úkor českého Jidu,
na zněmčování místních jmen, umělého nátěru
dávajíce celým krajům českým; co máme říci

hlavně o správě státních drah, když v mini
sterstvu železnic ve Vídni vedou hlavní agendu
obsazování míst úředníků a zřízenců ponejvíce
židé? Státní dráby přijímají nyní se zvláštní
zálibou absolvované židy právníky « doktorá
tem, dají je na trať rok praktikovat a
pak se takový JUDr. žid pošle do minister
stva železnic do Vídně. Ministerstvo že'eznic
ve Vídni bude pomalu vypadat jako nějaké
sanhedriam. A na to všecko musí platit náš
ubobý český lid. Za to mu správa drah dá
na stanice německé nápisy, do vozů želez
ničních německé tabulky a vývěsky, takže ta
ková dráha stačí, aby dala českým krajinám
německý nátěr. Maďaři dali svými státními
drabami celým Uhrám oficielní maďarský ná
těr. Veškeré nápisy na drahách i tam, kde
nikdo maďarsky nezná, jsou maďarské. Naši

otcové příhodnou dobu Ao a ponechalikupování akcií drah židům. Následky nyní
nelze odčiniti.

Rudolf Vrba.

Prášek u hub a zeleniny.

Sušení hub na kamnech zaslahoje předuost
před sušením v troubě, v peci nebo dokonce
na slunci; zvláště při tomto posledním způ
sobu nemůžeme zabrániti tomu, aby různé
mouchy a jiný hmyz do vyložených hub svá
vajíčka nenakladly a tím jejich brzkou nebo

Prudce sušené rozkrájené houby, ale ni
kterak snad upražené se vo hmoždíři roztlakou

a jemným žíněným sítem prosejt Takto získaný prášek z hub, neprodyšně v plechových
krabicích aschovaný, se na teplé, ale suché
místo postaví.

Do polévky pro jednu osobu vezme sa
kávová lžíce boubového prášku atolikéž jemné
mouky a obé ge s trochou smetany rozmichá
a dá do vařící masové polévky. Místo po
lévky můžeme dokonce vzíti i jen vařící vodu
a přece připravíme chutnou polévku. Chať po
lévky s houbovým práškem jest výtečná amá
velkou podobnost s chotí polévky z mozečku.
Samozřejmě hodí se houbový prášek také zna
menitě na omáčky.

Podobným způsobem můžeme různou po
lévkovou zeleninu na prášek připraviti, když
ji ostře na kamnech anebo na plotně usašíme
a hned roztlučeme. K tomu hodí se dobře
ranný hrášek, celer, brambory a j.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Zábavy ve

černí. Řídí Em. Žák. Ročník XXIV.Čís. 1. a 2. „Z man
Zelského ráje“ jest zdařilá drobnokresba ze života mo
rav. Valachů. Píše Č. Kramoliš. Cena 1 K 66 h. —
Čís. 3. podává rodinný román „Poctivé duše“. Z ital
ského od Graz. Deledda přeložila Lsop. Pólzelbauero
vá. Za 1:60 K. Roční předplatné na Zábavy več. 4 K.
— Vzdělavací knihovna katolická, Sv. XXIX., seš, 1.-2.
Heřman hr. Černín z Chudenic. Obraz ze života a čin
nosti jeho. Píše Frt. Tischler. Obsah cenný. Cena 1 K.
— Lidová knihovna. Sbírka populárních spisů prolid.
Sw. IV., seš. 1. a 2. Reformace ve světle pravdy. Na
psal V. Oliva. Sešit za 32 h. — Sebraných spisů Boh.
Brodského sv. II. Veanické obrázky. Seš. 16.—18. po
80 b, — Sbírka promluv k mládeží na všechny neděle
církevního roku. Upravil Dr, Lubomír Petr. Cena 2 K.
— Homiletická knihovna. Sv. VII, seš. 1.—2. Nej
avětější svátost. Řeči pro Jednoty ustavičného klanění
Ješíši v nejev. evátosti olt. s pro kazatele vůbec. Ká
zel a napsal Frt. Vaněček. Cena 1 K. — Ceský Ji
noch. Časopis pro doupělejší mládež. Řídí prof. V.
Můller. Roč. IX., čís. 1. Roč. předpl. 1 K. — Dickensův
román: Nicholas Niekleby. Z angličiny přeložila M.
Charbuska. Seš. 11—12 za 60 b. — Rajská Zahrádka.
Časopis pro mládež. Pořádá V. Špaček. Roč,XIII. čís. 1.
Obsah cenný. Ročnípředplatné 1 K 60b. — Český
Kneipp. Časopis pro šíření přirozeného způsobu života
a Kneippova léčení vodou ve všech vrstvách společen
ských. Řídí Dr. Jos. Wieser, Roč. XI., čís. 1.—4. Ke
každému čísla přidána jest příloha „Český herbář“,
obsahojící vedle popisu rostlin, jejich léčebních vlast

ností a užití tři tabulky 8 rooazeným rostlinami.z Dichž jedna provedena barvotiskem. Roč.předplatné
na Čes. Kneippa3 K 20h, a na Ceský herbář 1K 20h.

Kalendáře. Ječmínek, humoristický kalendář na
rok 1901. Podáno tu mnoho veselých a jadrných vý
jevů ze života. Kalendář vyšel u R. Prombergra v Olo
mouci. Cena 1 K. Tamtéž vydán za tutéž cenu pěkný
kalendář „Methoděj“. — Rolník. Kalendář prozábavu,
poučení a k ašitka hospodářů. Redakcí Jos. Damka,
zeměděl. inspektora, vydán u J. Steinbrenora ve Vim
perku. Cena 1 K.

(Zasláno)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Velectěný Pane!
Zasílém ku vyrovnání úětu Vašeho povinný jobnos.

Dodanými bohoslužebným!i předměty pro Úlialní kostel

v Katasicích jsme úplně spokojení a všeobecné ne líbí.
Vyhověl jste v každém směru, dodal jste skutečně prácí
dokonalou, jak po stránco vkusu jednotného vzorku go
tického slohu, tak jakostí hmoty při poměrně levných
cenách. Děkujeme Yámza spolehlivé vyřízení a vkusné
ekrášlení kostela našeho a vynasnažíme se doporučíti Vás
jako dovedného, zkušeného a řádného průmyslníka.

Znamenám se v úctě

K. Krouský, patronátní zástupce.
V Katusicích, 5. června 1903.

První královéhradecké
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvévýrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slezích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORW*>Vzorkový sklad látek. <
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. $20.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.EPO
Volodůstojnému duchovonstvu!

Praha-.l, al
an Kar. Světlé,č.
iktské al J 19 n.,roh Kon.viktská ul., pasé i

na kostelnínečiní, dosoluje dopo
ročiti svůj hojně aásobený aklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčini, jako:
monstrance, kalíchy, ciboria, lam y,
svícny,kaditelnice, kropenky,patenky,
nádobky atd., vše v přesnémslohu
církevním. Staré předměty znovu opra
vuje v původní intencí a jem v ohni
slaté a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukásku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý
robky a slacení ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednoduěšího do nejstkvostnějšího. dlím kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované
výrobky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

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.

Následkem spojení | dvou
skladů nábytkových prodáváno
za cemy výrobní

—— jen ——
na Malém náměstí

č. (07 w Hradci Král.
Ú úplné

Náhytek zařízenído. pokojů,' FrantišekMatějček.

výrokal. "UN
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Be- Obrovský výběr mg- Úplné -PN gas“ Novinky kravat. “S

dan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký zárod

pr

malbu okenkostelních

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 oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 4 se šelesnými rámy, sí

těmi vsasením.

Veskere rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.=

Založeno roku 1836.»——>
Oltáře,sochy aj.

ve vkusném a levném provedení
přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu

odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařs ro

práce kostelní WP
v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k Da
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

AUdada)

Ne

+ZV

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko

zboží u ryze českého, křesťanského, avépomocného
lidového podviku

„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.

PTOVárnawr
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů |:

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

E dříve závodna sušitkováné ovoce,saložený | „i
Pra. 1886, nejstarší svcho druhu v Čechách Pha

— nabízí 

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku, |
rumy a punše, likéry, sladké ovocné |
wine, bílé1 červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina sladká a víno Šumivé (šampaňské.)

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
koňak a výbornou

jakosti welmi jevnýslivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |

krátknajn výstavěM Praze: stříbrnouhnýméji.st adiplomemslatémedaille,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile. |

Vzorky zdarma a franko.

PB“ Žádejte "JN
u svého knihkupce.

Nové epochální dilo.
Nejlevnější klavírní škola.==Právě
vyšel

Výkladem provází
professorKarel Hofimeister,

Celý prvý díl, který postačí na dobu
1 roku, vyjde během 3 neděl ve 4 seš.

SB- po K 1-50.-S
Zavedeno na praššké konservatoři a
na nejčelnějších hudebních učilištích

v Rakousku.
Sešit 1. zašle na ukázku

hudební závod — antiguariát

Mojmír Urbánek
V PRAZE,

Jungmannova tř. 14., Hlávkův palác.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmoderočjším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1843.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje ŠICI,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladFR. CERHY
v Hradci Králové (vedle Grandhotelu).



> Mapůl roku 5 k —h

V koncích s ústavou.
(14) Dílo Šmerlingovo a Beastovo bere

vůčibledě za své, diplom říjnový z roku 1860
a prosincovka = r, 1867, na nichž rakouská
ústava zbudována, pozbývají samy sebou ob
struací v první a bojem za samostatnost v druhé
polovici říše oa své platnosti. Diplomem říj
novým nedostalo se Aice národům rakouským
toho, zač bojovali, rovnoprávnosti, nicméně
historicko politické individuality byly uznány,
říše stala se kostitační, národové pozvání do
říšské rady, avšak stali se v ní Cizinci. Bylé
to starý ubsolutismas Bachův 8 moderním za
stonpením Šmerlingovým, přosincovkou pak
zaveden doalismu3 a provedeno státoprávní
vyrovnání s Uhry, které však pro svůj cen
tralistický systém stalo se zárodkem stálých
neblahých konfliktů. Již v tom, že se musí
každých deset let obnoviti, spočívá příčina
všech dnešních důsledků, jež se jeví v tom,
že jedna polovice vyhrává, drahá pak ustopuje
a to jsme byli až posuď my v Cislaitanii.
Místo jednoho zavedena dvě centra a mimo
Němce počali provozovati svou hegemonii nad
národy rakouskými i Maďaři, parlamentární
život zemských sněmů odamíral víc a více,
tak že tyto staly se ve skutečnosti nikoli zá.
konodárnými tělesy, nýbrž obmezenými auto
oomními korporacemi, majícími na starosti
pouze potřeby místní, nemocnice, silnice, ká
znice a p., bez značnějšího vlivu na vnitřní
správu, jak by toho prospěch těch kterých
zemí opravdu vyžadoval, kdežto vše ostatní
dle jedné ústřední šablony obstarávala Vídeň.
Avšak již v prním zasedání této nové říšské
rady vystoupily ostře protivy mezi aatonomif
a centralismem a byla většina těch, kdož byli
přesvědčeni, že zdárná budoucnost monarchie
soustavou centralistickou není zabezpečena a
že v mezích ústavy panojící není možno docí=
Jiti závažných úspor, jež jen tehdá jsou možny,
když rozličné země samy povedou správu

-svých záležitostí a byl to hr. Clam Martinic,
který bez obalu se vyslovil, že „sesílení a vývoj
monarchie vyžaduje uznání historicko-politi
ckých práv jednotlivých zemí.“ A v programu
pravice, již zorganisoval dr. Rieger, stálo:
„V Rakouska při rozmanitosti národů co do
kmene, jazyka, dějin, mínění právních, stupně
vzdělanosti i zaměstnání, je centralisace oblu
dou, která umrtvoje všecken pučící život, je
ničením vlastního bytí a příšerou práva. Ra
kousko nesmí býti státem ani výhradně ně
meckým, ani výhradně maďarským, nebo slo
vanským, nýbrž státem národů sjednocených
s rovoým základním právem.“

Ústava únorová, jež nepřizpůsobila se
národům, ale jíž přizpůsobiti se měli národové,
aby německý centralistický byrokratismos byl
zachován, byla patentem z r. 1865 zastavena,
protože krom německých centralistů nebylo
nikobo, kdo by se nenacházel v oposici proti
vládě. Myslilo se, že tím dáno bylo zoarnení
k lepšímu, ale bylo po válce a do Rakouska
stěhoval se vlivem Německa Beust, jenž, aby
německý živel upevnil, považoval za nutné,
upokojiti Maďary a stvořil dílo, jímž dostalo
se práv občanům, ale nikoli národům. Doalis
mas znal jen Němcea Maďary; jedni drahých
potřebovali, aby 8e udrželi na povrchu a jedni
drohých podporovali a tak se stalo, že přes
slovanskou většinu udrželi se Němci celou
řadu let při vládě a dokud to bylo, živořila
ústava a parlamentární život tak dalece, že
tu byli všickni národové zastoupeni, ale jen
aby jedni poroučeli 4 druzí aby se o svá práva
blásili. Když konečně ani nespravedlivý vo
lební řád Šmerlingův nespomohl a přirozená
většina elementární svou silou nabyla většiny,
tu bylo po ústavě. Sami si ji Němci zbado
vali, sami ji bourají; nemobouceani vládnouti,
ami otvořiti většinu, v níš by byli zastoupeni,
sanesli do rakouského parlamentu obstrakci a
tou udržují se již šest let při vládě. „Buď
většinu s námi, nebo žádnou!“ toť jich heslo,
jímž stal se rakouský parlament unikem světa,

ježto v uěm nerozhoduje, jako na celém ostat
ním světě, většina, nýbrž menšina, ježto v něm
nedochází uplatnění základ parlarmentárního
života — svobodná vůle národů — nýbrž buď
většina umělá, od případu k případu v otázkách
čistě hospodářských vyniklá, nebo žádná.

Národnostním svým bojem připravili se
národové rakooští sami o moderní vymo
ženost konstituční, ježto nemohouce sami
otvořiti většinu, musí ponechati vládě, aby
si ji ona svým vlivem sama. utvořila.
Tak nestojí parlament nad vládou, jako jinde,
ale vláda nad parlamentem a není vláda ta

ková, jaká je parlamentu většina, nýbrž baslament je, jaká je vláda. Jinde se vláda
poroučí, padne-li její návrh, u nás padne celá
osnova zákona a vládou to ani nehne, spíše
pomáhá si $ 14., jenž je rovněž vynálezem ra
kousko-cislaitánským. Parlament ztratil svůj

význam a viklá-li se tento hlavní sloup jev nebezpečí i celá budova, celá ústava. V Ra
kousku byla ústava až posud magnetickou
jehlou, na niž se chodili rakouští státníci di
vat, jíž se však neřídili, by a zrcadlem, v němě
bylo viděti, jakým má býti konstituční stát;

a proto se do života rakouských národů nevžila a nevžije, dokud nebude zaměněna no
vou, jíž by říše postavena byla na svůj přiro
zený základ foederativní. Maďaři nyní dobře
nablížejí, že neměli podporovati ze sobectví a
závisti vídeňský centralismus, jímž si Satmi
nejvíce škodili aže by rychleji byli došli svého
cíle, kdyby, byli ostatním národům přáli, co
jim patří a je v dosažení spravedlivých nároků
podporovali. Poněvadž nynější ústava nesplnila
ani co Němci, ani co Maďaři od ní očekávali,
tím méně ostatní národové této říše, proto je
třeba — ne revise, ta již nestačí — ale z brusu
nové ústavy, jež by zaručila práva jednotlivým
zemím, či, jak Palacký kdysi navrhoval, zem
ským skupinám nL základě historického vý
voje.

„Bez rovnoprávnosti všem národům“, píše
v „Národě“, musil uváznouti povoz Rakooska
na písku Je třeba, aby země rakouské říše
dle foederativních zásud rozděleny byly Dna
skupiny stejnorodé, aneb aspoň příbuzné ději
nami, zeměpisným položením, poměry etno
grafickými, ku př.na skupinu zemí království
Ceského, polskou, německou, jihoslovanskou.
Každá skupina měla by svého ministra neb
kancléře, jenž by byl ve spojení 8 centralisti.
ckou správou, daně přímé by zůstaly doma,
nepřímé plynuly by do Vídně. Přední úlohou
foederalisma je, aby provedl rovnoprávnost
národní, toto nejašlechtilejší ovoce pokroku a
křesťanství“. Tak Palacký r. 1866.

Avšak i v drahé polovici je ústava ve
svých koncích. Bojem za samostatnost a jed.
notlivými koncessemi Uhrám řítí se ústava
celé říše a jsou to bohužel státníci sami, kteří
uklízejí nenápadně jednotlivé balvany z ní. Co
tedy s dílem se rozpadávajícím? Jest-li ob
strukce trvá ne chvíli, ale skoro celý rok, jako
v Uhrách, nebo dokonce šest let, jako u nás,
pak to není nabodilý zjev, jenž sám sebou po
míjí, nýbrž choroba chronická, proti níž se
musí novými prostředky vystonpiti. A které
jsou to prostředky? Státníci a novináři mluví
o třech. Především je to nový jednací řád,
jímž by obstrakce znemožněna, a parlament
stal se dělným. Nový řád všuk nelze oktrojo
vati, ten masí dvoutřetinovou většinou býti
odhlasován a tu, jak poměry známe, Němci
nikdy ku změně nepřivolí, ježto cítí, že do
většiny již nikdy nepřijdou a při jejich men
Šině je obstrakce jedinou zbraní, jejíž ostří by

roti sobě namířili, kdyby ji nemožnou učinili.
dvoutřetinové většiuě však bývalá pravice

nevystačí a Němci s dobrou se potázali, že ji
rosadili, dokud byli při vládě, dobře počíta
íce, ty krásné časy jejich že nepotrvají věčně.

Poněvadž tedy jednací řád nelze opraviti,
nezbývá, než změniti a oktrojovati celou ústa

vu. Ale kterou? Národové oeněmečtí jsou prosystém foederativně autonomický, jehož plán
vypracoval po královském reskriptu ze dne

Inserty se počítají levně.
Obmova vychásí v pátek v poledne,

12. září 1871 hrabě Clam Martinic s Riegrem
a jenž byl i na většině zemských sněmů při
jat, k němuž ale nedošlo, jako ke všem ostate
ním ústopkům, jež byly kdy z Vídně slibovány
v okamžitých rozpacích a uebezpečích říše, ale
ihned vdvolány, když nebezpečí pominulo. Tak
bylo r. 1859, 1865 i 1870, když bylo po ne
bezpečí, šroub vládní byl utažen a státní po
voz hnal se ujetými kolejemi dále. R. 1871
měli jsme ku korunovaci, opravě volebního
řádu, uznání nedílnosti země a k rovnoprávno
sti tak blízko; byli to hlavně Maďaři, kteří
nám to zkazili. Když ne dříve, r. 1866 mohly
se pánům ve Vídni otevříti oči, že je po vůd
covství Rakouska v německém bundu, že Ra
kousko není německé a že je svrchovaný Čas
k změně ústavy.

Dnes budou všickni Němci proti českému
státnímu právu bez výminky a tudíž i proti
změně ústavy ve smyslu foederativním, ač do
bře vědí, jaké výhody plynoly by i do jejich
kapes, kdyby se země česká finančně postavila
na vlastní noby, kdyby přímé daně její zůstá
valy doma a český ministr spravoval zemské
finance. Dnes jsou Němci z politických důvodů
proti českému státu a z politických důvodů
budou pracovati ku každému rozdělení v kaž
dém obora, jen aby toto státní právo stalo se
iusorním.

V době punktací byla doboda s nimi mož
ná, ovšem za cenu kurií, což znamená dělení
a tudíž konec koruny české; dnes však jsou
poměry ještě horší, dnes je vůbec každý smír
nemožným a proto i české státní právo až do
nějaké Šťast"á změny zahraničné pouhým ide
álem. Již Ri „.r říkal, bez Němců že státního
práva nedosáhneme a měl věra pravdu.

Nuže, kdyžani jednací řád nelze tak lohko
změniti, aci foederativní ústavu při dnešní zu
řivosti Němců oktrojovati, co zbývá třetího?
— Změna volebních řádů se všeobecným vo
lebním právem, proti níž nebylo by tak dalece,
trvám, odporu, ač i tu dlužno počítati téměř
za jisté, že rozšířením volebního práva protivy
národnostní by se jen přiostřily, ježto by do
parlamentu vnikly živly ještě bezohlednější.

Vševbecné rovné hlasovací právo odbylo
si nedávno svov obtěžkací zkonšku na zemském
sněmu českém, kde se ukázalo, že se po tom
mostě ještě dlouho nebude choditi. Krom Mla
dočechů 4 německých nacionálů, některých Ji
hoslovanů a Rusínů a ovšem socialistů byly
proti němu všecky strany, ač všecky cítí, že
se v tom ohledu něco státi musí.

Tedy obtíže na všech stranách a proto
nikdo nemůže se diviti, že se v Rakonsku ne
ustále lavíruje, vyjednává, konferuje, sliboje
a flikaje, jožto nynější ústava se přežila a pro
novou nenašel se posad státník. Kdo by věděl
něco, co by nenarazilo na žádnou překážku,
ať se hlásí! Může se státi v Rakousku ministr
presidentem. Pravdě nejpodobnější východisko
je rozšíření volebního práva a proto katolíci
buďme připraveni! Kdo mluví o bezúčelnosti,
nebo dokonce škodlivosti katolických spolků,
nerozumí své době pranic. Kdo má veřejné
mínění, kdo má lid na své straně, je pánem
situace a má badoucuost, neboť směry Časové
jsou rozhodně demokratické. My katolíci jsme
veřejné mínění vlastní vinou kdysi ztratili a

osud nezískali; ustapovati z boje znamenalo
by kapitulovati před nepřítelem, vydávati se

mu na milost a nemilost. Vítězství není ne
možné, důkazem je Vídeň! Avšak kdyby dnes
došlo k všeobecnému volebnímu právu, mů
žeme my katolíci čeští jako ten umírající generál
zvolati: „My se nebojíme, my jsme připra
veni!lf“ ...

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽilné ulici a oprodeji novinp. MVlčkana

Příkopech.



Dopis z Prahy.
V Prase, dne 28. října.

(Jak pan Karel Haspeklo soudí o přítomnésituací
českých stran. — Oprávněnost toho, še se české

studenistvo hlásí o přiměřenépoměrůmposluchárny:— Ředitel semského archivu Pramt. Dvorský šádá
o přelošení na odpočinek.)

Minalou sobotu dostal pražský dopisova
tel do „Obnovy“ noeočekávanoa, překvapající
návštěvu. Vyhledal ho v jebo bytu pan Karel
Haspeklo, v Praze všeobecně známý u důležitý
typ. Pražský dopisovatel do „Obnovy“ jest
8 panem Karlem Haspeklem již přes dvacet
let velmi dobře znám. Dokonce sí spolu tykají
a to již z dob dnů mladosti radostné, kdy oba
S nadšením věřili, že demokratický program
dovede český národ do zaslíbené země — —
Avšak doba se spoustou rozmanitých událostí
vyhloubila mezi nimi hlabokou propast, neboť
Karel Haspeklo nemohl později pochopiti, jak
je to možuo, že pražský dopisovatel do „Ob
novy“ mohl nevěřiti proudům, jež v letech
osmdesátých a devadesátých zastupoval „Čas“
a různé mu příbuzné Jisty a nemohl pocho

pi že pokládal také i klerikály za počestnéidi a upřímué Čechy. Proto Karel Haspeklo
pražského dopisovatele do „Obnovy“ v posled.
ních letech docela stejně traktiroval, jako činilia
doposud ze zásad a na základě své svobodo
myslnosti a úcty ke přesvědčení drahého činí
někteří jeho dětinští nepřátelé v Praze. Pražský
dopisovatel do „Obnovy“ starému příteli přál
jeho unfnění a jenom mu říkával: „Již jsem
nalezl na příkopě vedle cesty, kterouž jsem se
dal, tiše seděti a © pomíjejícnosti slávy a
přízně avěta přemýšleti mnohého ze svých sta
rých kamarádů s pinklem uevděku, jehož se
mu od té nebo oné strany dostalo; možná že
tě tam naleznu také |“

Karel Haspeklo se zaklínal, že on své
přesvědčení nezradí, že svým náhledům zůstane
věrný, že se svému pokrokovému smýšlení ne
zpronevěří nikdy a nikdy, kdyby měl třeba do
smrti píti jenom vodu! Pan Karel Haspeklo
se totiž již přes dvacet let v pražské veřejnosti
neunavně hemží a směry i proudy její horlivě sle
dojea pak kritisuje, což poslední provádí denně
v některé obzvláště výborné plzeňské pivnici.
Jiným se nezabývá; neboť „providentia majo
ram“ nachází se v tak spořádanýcha dobrých
hmotných pomérech, že sám se dle svých
příjmů vlastnoračně zařadil do páté hodnostní
třídy a to mu stačí. Nač by prý někomu ně

" FEUILLETON.
Hrob opuštěného.

Píše J. S—a.

»Ráda bych, pane Rosendutt, nějaký laci
nější ruční kufřík; chci vypravit našeho Ferdu
do Hlinic. Já mu chci všecko schystat pořádně,
aby kluk neříkal, že jsem jako každá jiná ma
cecha.«

»A čím se tam bude učit ?«
»To on ještě neví; však si tam něco najde,

Vždyť mu nec.í pět let.. „«
A Ferda nešel v Hlinicích přece jen trochu

snesitelnější živobytí. než jské měl doma u ma
cechy. Přirozenou matku chudák ani nepoznal, a
tatík hnil v brobě už po dvě léta. Ačkoli se hoch
nyní aspoň do syta najedl, přece neměl na růžích
ustláno. Obuvnický mistr, u něhož se učil, nebyl
sice zlý, ale oba tovaryši tropili si ze sirotka
každou chvilku smích. Smáli se, jak šilhá, dělali
vtipy na jeho pihovatou tvář. Hoch ústrkům
zvyklý dřel se do úpadu, snášeje různé vtipy tr
pělivě. [ ten starší učedník Josef každou chvilku
si na Ferdovi smlsl; činil to s tím větší chutí,
že se to tovaryšům l(bilo. Však prý ten šilhavec
kouká pořád jako hrom do potoka, jako by chtěl
celé Hlinice vypálit. Ani jednou se neusměje,
nejde mezi kamarády; je to taková potměšilá ná
doba. Nic v něm není dobrého. Kdyby tak viděli
jeho spolupracovníci, jak večer na půdě před
spaním pláče, jak volá po tatínkovi, snad by pře
stalil Mnohý člověk ani neví, jak krutě svými
výpady srdce bližního raní; a tvrd: práce, tuhý
život otupuje jemnější city. Josef obyčejně chodil
spávat později, musil se vždycky před spaním
trochu vydovádět. A když se již blížil k ležícímu
Ferdovi, aby se s ním v noci o roztrhanou při
krývku dělil, to už nemluvný trpitel setřel slzy a
ztichl vždy úplně,

Jakkoli si mistrová libovala, že jí Ferda
dost pomůže, nemohla mu jednou ani přijít na
jméno. Takový hluk nepodařená si prý začne ji,
zkušenou ženskou, poučovat o poctivosti, když ho
poslala natrhat trochu jetele zajícům| Onsiřekne,
že prý krást nebudel Jako bv taková maličkost
stála za řeč! Mistrová si podepřela boky, drsně
hocha peskovala. V hněvu již vztáhla ruku k ráné,
ale pak si přece vzpomněla, že má před sebou
ubohého sirotka, a ruka jí klesla. Také se v ní

jakým podnikáním dělal konkurenci a ubíral
chleba, když je svobodný, bezdětný a vůbec
bez příbuzenstva! Proto věnuje se výbradně
sledování veřejnosti, jejíž všecky politické fáne
za posledních třicet let „prodělal s sebou“.

V doběroztržkydršelsotcemPalackým,
po jeho smrti uznal, že dr. Sladkoveký také
nechce zrovoa žádné a špatné věci a proto
přešel k Mladočechům a držel se demokrati
ckého jich křídla, kde se 8 pražským dopiso
vatelem do „Obnovy“ seznámil a sbratřil. Když
po zřízení české university v Praze začali ně
kteří její profesoři a kandidáti existence bon
rati „čínskou prý zeď“ českých předsudků a
prohlásili základy českého moderního života,
z něhož především oni svou existenci čerpali,
za Švind), blbost, a padělek, měli v Karlu
Haspeklovi horlivého stoupence, kterýž na
potom počátkem let devadesátých přešel mezi
pokrokáře a státoprávuíky, boařil proti hra
běti Thunovi, činil s pp. dry. Baxon, Hajnem
a Rašínem velice tlusté projevy, tak že když
začalo předběžné vyšetřování 8 „Omladinou“,
pan Karel Haspeklo odebral se najednou ně
kam za branice na cesty. Vrátil se, až když
byla „Omladina“ rozvežena již na Pankrác a
na Bory. Napotom souhlasil s politikou Jeho
Vyvýšenosti pana ministra dra. Kaizla,kterýž
si bo však pohněval tím, že zdražil korrespon
denční lístky ze 4 na 5 haléřů. S tím Karel
Haspeklo nesoublasil a proto vrhl se do ná
ruče dne 1. aprile 1900 nově ustavené straně
lidové, o níž pak roznášel, že vodila český
lid aprilem a divíva) se, že tak bystrý, sna
živý a chvtrý politik, jako je dr. Zděnek To
bolka, mohl 8e té straně zapsati a jenom na
něho sváděl, že byl věhlasem jeho jména ke
straně té zlákán.

V poslední době náležel Karel Haspuoklo
straně národních socialistů, již se mu však
znelíbili proto, poněvadž od svých stoupenců
vyžadují jistou míra obětavosti na rájmy strany,
což Karel Haspeklo nejrozhodněji zavrhuje.
„Kdo chce lid vésti, musí míti vlastního koně
a nemá se dávati na ramenech jiných nésti.
Tím se vydává v nebezpečí, že ho, kdykoliv
se jim zlíbí, shodí a pošlapou!“ rozumuje.
„Vůdce lidu má býti neodvislý v každém ohleda |
Vůdce musí sám umět celou armádu vyživit,
jako to dovedl Napoleon Bonaparte a armáda
nemá 8e nikdy na vůdce skládatl“ vykládává
při plzeňském. „Na to mne nikdo nedostane !“
dodává. Proto letos žil mimo strany, na divoko,
jsa pouze „Čechem.“

Když v tomto stavu své politické fase mi
nulou sobotu Karel Haspeklo pražského dopi

ozývalo svělomí, že takového opuštěného hocha
přece jen neměla sváděti k trhání cizího jetele.
A Ferdík jí to řekl jen tak ostýchavě, skoro
plačky! Ale už se hocha přece jen tolik proti
tovaryšům nezastávala jako dřív,

Jednou si vzpomněl mistr, že by se měla
studinka na zahrádce trochu pročistit a prohlou
bit. Kdo při tom musil nejvíc dřít, byl Ferdík.
S ohrnutými nohavicemi brouzdal se ochotné
v blátě, vynášel a vyvážel, až se celý spotil, Ani
si nevzpomněl, že by v takovém potu neměl
dlouho v chladném bahně studánky bosýma no
bama postávat; a aikdo ho nevaroval, Druhý den
už začal pokašlávat, třetí den to bylo ještě horší,
»A co tak pořád kuckáš ř« rozlobil se starší 10
varyš; *to někde večer lítáš a pak nás takhle
trestáš; kdo to bude pořád poslouchat? Dej si
na mne pozor, to tí povídám |=

Hoch se přemáhal, jak dovedl, ale marný
odpor. Kašlal pořád víc. A když na něho starší
tovaryš jednou až příliš zaláteřil, bránil se dutým
hlasem: „Nezlobte se, pane Franc; dávám si na
sebe pozor, nic nevyvádím, ale pořád mne
něco v krku lehtá, že musím kašlat.«

Mladší tovaryš pošeptal staršímu do ucha:
»[ nechej ho, mně se zdá, že ten hoch má sou
chotiny.Takhleto takyzačínalos mýmbratrem“

Ferdík měl nyní pokoj od úštěpků, ale
nemoc byla pořád horší. Jednou odpoledne, když
Pepik odešel do sousední vsi odvádět boty panu
učiteli, Ferdiíkovi se udělaly mžitky před očime, div
se na zem neskulil, Pustil šídlo, setřel si pot a
vzdychl trhané : +»Panemistr, se mnou je někak
zle; já si musím lehnout.« A mistr nenamítal
nic. Mistrová sama Ferdíkovi ještě uvařila trochu
mateřídoušky s lipovým květem, přilila rumu a
přinesla mu to na půdu; prý se po tom vypotí
a bude mu bned líp. Ferdík vypil všecko a pak
tiše usnul. Zdálo se mu, že vidí tatínka; tak se
pěkné usmíval a kýval na ného. Bylo mu v tom
spénku blaze. Probudil se a počal znovu dusivě
kašlat Sepjal ruce a modlil se tiše; zase se upo
kojil a usnul znovu. Zas viděl tatínka, jek jde
k němu prostředkem samých krásných květů s
jak mu podává s úsměvemruku... 

Bylo již asi půl desáté, když Pepík šplhal
se po žebříku na půdu. Nahmatal pokrývku a
lehl si vedle Ferdíka. «A jdi, nešiko, kousek dál,«
houkl rozdurděně; „ty jsi chytrý, pěkně celou
přikrývku si dá na sebe, roztábne se jako paša, a
ji abych ležel jako vandrovní na mezile= Ale

sovatele do „Obnovy“ vyhledal, srdečně ho

oslovil: „To ve divíš, kdo tě to Ko roje (s„Čím vak se ti mohu zavděčit?“ tázal se
častěji již jmenovaný pražský dopisovatel do
„Obnovy“.

„To leda tím, kdybys mně pověděl číslo
vídeňského kommonáluího losu, na néž dne
2. listopadu připadne hlavol trefa 400000 K.
Já bych si ho opatřil a rozlobil Vídeňáky, že
bych ta samička pro český národ vybrál!“* vece

rel Haspeklo. „Já sám Ti vlastné přišel něco
říoil“ dodal.

„Nuže, rač ee posadit a já poslouchám,
co mně sdělíš“, odtašil pražský dopisovatel do
„Obnovy“.

Karel Haspeklo hválil ©vzdušnost
a světlost bytu pražského dopisovatele do
„Obnovy“ a začal: „Jak zajist: víš, já jsem
taková česká politická rosička. ©Jenom 'e
nepiju vodu, ale pivo. Jaktěživ bych ai to byl
však nepomyslil, že jsi takový prozíravý člověk,
že již deset let vlastně víš, na které půdě se

aěkolik platných kroků ka předu. Pořád tě
problašovali za hlopáka a ty zatím docela
správně soudíš, že musíme ve veřejném životě
vyhledávati především to, co nás v silnou a
mocnou jednotu spojuje. Po léta to již v „Ob
nově“ kážeš a odůvodňuješ, již to odtamtud
proniklo namnoze ve všecky naše společenské
kruhy, je to již slyšeti na všech stranách opa
kovati. To mně zajisté přiznáš, že vždycky
dobře vyciťaju, co je u nás v politickém ohle
du moda. A teď je řada na klerikálech, aby
měli také jednou sólo. Řekni jim to, aby ee
k tomu vzchopili“ — —

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ není
tak snadno něčím překvapen a proto ho také
ani tato řeč Karla Haspekla neomráčila. Chtěl
k tomo cosi pronésti, ale Karel Haspeklo-ne
dal se rašiti a pokračoval.

" „Takový obr v našem životě, jako jest
smýšlení katolické českého lidu a ono jako
bezraký a beznohý kolos leží a dá do sebe od
každého osla a neřáda kopat“ horlil. „Až je
z toho jednomu na nic! Řekni klerikálům, že
json proto pořád maličtí, poněvadž klečí a re
chtějí vstáti. Řekni jim, af jen hned vstanou
a uvidíš ten poplach, co nastane“ —

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ mávl
rakou a ku Karlu Haspeklovi děl: „Milý Slo
vane, já vím, že máš výborný čich pro to, co
přijde nebo přijíti může v naší veřejnosti do
mody, já také vím, že býti konsekventním zna
mená dělat pořád tytéž hlouposti a proto po
chopuju, že své mínění stále měníš a že jsi
došel k náhledu, jejž jsi právě pronesl. Já také————————Ú
Ferdík ani nehlesl. »Že tě uhodim'« vyjekl po
drážděný Pepík a trhl přikrývkou k sobě. Při tom
se dotekl vyhudlého těla Ferdíkova. Otřásl se,
Ferdí«x byl celý studený. Měsíční světlo zazářilo
otvorem ve štítu chalupy na tvář Ferdíkovu.

zp-k vykřikl úžasem. Viděl skelné, vyboulené
oči, zsinalou tvář. Odskočil, běžel dolů a houkl
do světnice: »Rány Boží, pane mistr, Ferda
umřel!.

s[ dej pokoj, hovorko,« probodil udiveně
mistr a odložil dýmku.

»Už jo, už jo, pojďte se podívat na půdu.«
Mistr zavrtěl hlavou a šel se ženou za Pepkem;
nepomvalilsi, že to bude tak rychlé...

Na výkrop přišla taky macecha; nutila se
do smutku: »A ona ta má drahá hlavička mně
nic ani nepíše. A přece sem mu říkala, jen sby
psal, bude-li ho něco trápit. Ach, ty má zlatá
dušičko, vždyť už já s tebou nemohu promluvit
ani slovíčko! Co to na mne jen Pán Bůh do
pustil la

»[ nechte křiku,« odbýval ji mistr; »nikdy
jste se na néj nezeptala, a kdybych mu byl sám
nějaký kus hadru nedal, byl by chodil nahý. To
jste měla bědovat dřív. Kdo za to? Snad mu je
teď líp než nám všem,«

Ferdíka uložili na hřbitově blízko zdi. Pak
se na něj zapomnělo. Vlhká žlutavá kupka hlíny
se sesedala; nač zapomněli lidé, doplňovala zvolna
příroda; sirý rov obrůstal svěží travinou.

Přiblížil se den Všech Svatých. Pohoda byla
překrásná; jen občas zadul od severu mrazivý
větřík, setřásaje se stromů prořídlé listoví. Na
hřbitově bylo živo; nádherné pomníky byly ově.
šeny věnci sdlouhými stubami, v různobarevných
svítilnách na hrobech kmitsla se světle, celé zá
stupy procházely mezi hroby, lidé zasťavovali se
hromadně u hrobů nejlépe vyzdobených; se zá
libou druh druhu ukazoval na pomníky a pentle.
Ale mnohý si při tom ani nepřečetl, čí blavu ta
kový pomník kryje. Ba věru — většina těch
nádherných brobek byla ověnčena spíš k vůli
zevlounům než z lásky k nebožtíkům. Bohatí dě.
dicové musili přece už k vůli lidským hubám o
lepší ozdobu dbáti; jinak by si třebas ani na ne
božtíky nevspomněli. Kde byly hroby chudší, tam
šeptány při skrovné svíčce upřímné modlitby,
U brobů nádherných však vládla hlavně starost o



věřím a vidím, že pod katolicky emýšlejícím
národem českým bude u nás nejvíce nejpev
nější půdy, ale na ten čas jest katolická po
Jitika u nás podobná Tyrolska“ — —

„Jak to?“ tázal se Karel Haspeklo.
„Tyrolsko záleží ze satmých údolí a česká

katolická politika ze samých chyb, ješ já na
ravovati za dost silného a proto za způsobi

Jého se nepokládám. Ani by má ochotak toma
nebyla příslušně vlídně přijata. Katolická stra
na záleží z několika těch, kteří prospěchům
její rozninějí a z ostatních, kteří myslí, še jim
rozamějí. Proto mně nelze nijak její cesty ur

čovati. Ale to klerikálům mohu napsati, že Jiei česká politická rosička, pan Karel Haspeklo,
prorokuje jim slavnou budoucnost, která zá
visí v tom, aby v organisaci národní přestali
již klečeti, aleaby povstali a nezdáli se býti pořád
tak malinkými, jak malinkými nejsou“ — —

„Tak jenom jim to napiš“, horlil Karel
Haspeklo. „To víš, že mám dobrý oos a po
znám, ku komu se sympatie kloní. Já jsem také
celý váš“.

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ se tomu
zasmál.

„Abys zase brsy přeběhl“, pronesl.
Teď nemluvme o tom, co může jednou

být, ale co právě jel“ zahovořil Karel Has
eklo. „A tomu já nejlépe rozumím. Víš, že

Jsem rošel a zkusil již všecko“ — —
Pražský dopisovatel do „Obnovy“ tedy

výklad přítomné situace, jak mu ji Karel Has
peklo naznačil, loyalně vypisuje, čímž ovšem
za správnost jeho zodpovědnosti nebere, neboť
tak činí jenom k vůli naznačení, jaká nálada
za přítomnédoby mezi českými politiky, jejichž
jeKarel Haspeklo prototypem a representan
tem, panuje. Jense nebát a jen se nedat! Při
tom dovoluje si pražský dopisovatel do „Ob
novy“ poznamenati, že mu starý přítel Karel
Haspeklo slíbil, že opět co nejdříve sdělí s ním
další svá politická pozorování z veřejného ži
vota českého. Tím ovšem není řečeno, že je
pražský dopisovatel do „Obnovy“ příště také
uveřejní, neboť neví, jest-li hned první zmín
kou o Karlu Haspeklovi nepřijde v nevhod.
Jeť totiž noviny psát snáze, než-li jim rozumět!
Celá pokolení totiž opakují špatně to, co řekl
jeden dobře. Ale tentokráte pokládal za vhod

né vy ati, jak o přítomné situaci smýšlí —Haspeklo
» *

o

Daleko více, než-li zasedání sněmu krá
Jovatví Českého, zajímají českou veřejnost pro
jevy a hnutí, panující mezi studentstvem če
ských vysokých škol pražských.

vkusné položení věnců, některá tvář se při té
práci i usmívala. Snad měle taková osoba radost
ze vkusné úpravy hrobu, snebo — že ten pod
pomníkem již víckrát do rodného domu se ne
vrátí. Ó, takový nebožtík, dřímající pod nádher
ným kvítím, byl opuštěnějším, než člověk spící
pod prostým příkrovem!

Učedník Pepík se šel také na tu nádheru
podívat. Najednou si povšiml, jak od jednoho
malého růvku vstává jedna panička usedavě vzly
kající. Její muž ji podpíral, domlouvaje jí jemně,
aby již odešla, *Tak s Pánem Bobem, Františku,
s Pánem Boheme, obracela se smutná matka ještě
jednou k brobečku.

Pepík si pomyalil: »Panečku, ta to dítě
měla rádale A při tom si bezděčně vzpomněl na
Ferdíka; nad tím chudákem nikdo nepláče, jen ta
tráva nad jeho hlavou šelestí, Pálila ho taky po
někud myšlénka, že mu sám ubližoval; a na to
noční hrozné překvapení nezapomene nikdv; pořád
viděl ten skelný, jako vyčítavý zrak Ferdíkův.
Něco jej neodolstelnou silou táhlo k hrobu opu
štěného; šel tam, poklekl a po modlitbě se po
někud upokojil.

Drubý den ráno po pobožnosti v hřbitovním
kostele koupil za čtyrv krejcary dvě svíčičky a
zapálil je na hrobě opuštěného, Klečel zde delší
chvíli, Chtěl tak trochu také nebožtíka odprosit.
Kázaní kaplanovo ho silně roztesknilo; a pořád
mu zněl v hlavě smutný zpěv: »Smilujte se na
de mnou aspoň vy, přátelé drazíle Na jednu
svíčku konečně spadla horká slza, až plamínek
zhasl. Hoch rozžal svíčku znovu... . Počal se
zmáhati silný vichr. Mohutná vlna severáku za
lehla do polou holých větví, chomáče žlutavého
listí divoce zavířily « pak se pomalu snášely k ze
mi; listy se ještě před konečným pádem tetelily,
jako by ještě v poslední chvíly vzdorovati chtěly
zmaru, ale dopadly přece. Světla zhasfnala, a lidé
se rychle vytráceli. I Pepík povstal, obě svíčky
mu již zhasly; přetřel si rukávem oči a šel za
ostatními. A hrob Ferdíkův osaměl na dobro
jen zvadlé listy šustěly v divokém reji nad nízkým:
rovem. Ale ta slza, kterou chlapec uronil nad

hrobem, snad přece víc duši nebožtíkovupotěšila,
než jiné zesnulé nádherné — věnce. Opuštěný hrob
Smutné to slovo, Ale ještě větší soucit mějme
s těmi zesnulými, na které nechce nikdo v lásce
vzpomínati, třeba že -odpočívají pod nádhernou

mohbylou. č Re

Na vysokých školách technických veden

jest jiš po řada let ze strany posluchačstvaouževnatý odpor proti prof. Aut. Vávrovi,
kterýž přes své evapgolictví upadl v ta
kovou neláskuostudentstva, že se do jeho před
nášek, jež byly již vícekráte zastaveny, nedal
letos nikdo zapsati. Důvody, jež proti němu
stadentstvo uvádí a jež příslušným instancím
písemně podalo, byly uznány za úplně opráv
něné a závažné. Ale přes to prof. Vávra
nebyl nahražen osobou novou.

Na uviversitě pak opřelo se studentetvo
proti místnostem, v nichž jsou fakulty práv
nická a filosofická umístěny.

Když se srovná zařízení pankrácké trest
nice s Karolinem nebo seKlementinem, musí
se přiznati, fe o trestníky v ohledu umístění
je daleko lépe a pečlivěji postaráno, než-li o
umístění akademického studentstva a před
nášejících universitních professorů, kteří se
studentstvem nepohodlí umístění nesou spo
lečně. A nyní nechť se srovná společenský vý
znam na leta v kriminále držených trestníků
se společenským významem universitních pro
fessorů a akademického studentstva. Pro trest

níky vystavěny jsou poláce a akademické studentstvo a jeho učitelé musí se tísniti v míst
nostech, jejichž užívání pro daleko méněosob
zamítl by každý živnostenský inspektor.

Ze srovnání těch, jež ani žádných mašlí
nepotřebují, jest vidno, že se české student
stvo pro sebe a pro své professory nehlásilo
O pic více, než-li co jest přánoa dáno v trest
nicích ostatní společnosti nejnebezpečnějším
individuím — —

+ . s

V posledních dnech kmitla veřejnými
listy zpráva, že zasloužilý ředitel zemského
archiva království Českého p. Frant. Dvorský
zažádal na odpočinek. Zpráva ta byla v „Ná
rodních Listech“ doprovázena ošklivou po
známkou, jíž si dobrý přítel dra Julia Grégra
za rozmanité prokázané mu služby nikdy ne
zasloužil a která se do listu toho zajisté že
dostala z ovzduší, jemuž Dvorský ustupuje a
kter3 v každém ohledu jest „Národním Listům“
vzdáleno. .

Poněvadž jsme se doslechli, že p. ředitel
Dvorský sám hodlá zkušenosti posledních let
svého úřadování v zemském archivu „sbroží
rovat“ a poukázti k tomu, co se mu všecko
na příkoř dělo, jak se proti jeho činnosti pra
covalo a co všecko musil zakusit, nechceme
se příčin jeho překvapující žádosti na odpo
činek dotýkati.

Nyní začíná se v Praze mlaviti o tom,
kdo bade asi jeho nástupcem. Kdyby ua to
nereflektovali způsobilí k tomu úředníci zem
ského archivu, p. archivář Julius Pažout pro
pokročilejší již svůj věk a p. koncipista Hynek
Kollmann, který jest zapracován do bádání ve
Vatikáně, hledán by byl ředitel zemského ar
chivu nepochybně veřejným konkursem a jak
se mezi odborníky má za to, stal by 8e ním
asi suplent paleografie a pomocných věd histo

riokých na české universitě pan Dr. Gostav
Friedrich, muž does k úřadu tomu zcelé řady
důvodů nejzpůsobilejší a nejpovolanější. Ostat
ně otázce této bude širší veřejnost věnovati
zaslouženou pozornost.

Obrana.
Ať šije svoboda! Žo právě ti, kteří

mají svobody plná ústa, třímaií pod šaten
plantážnický karabáč, jest obecně známo. „Če
ský Učitel“ píše v č. 7.: „Nám se silně jedná
o volnost smýšlení“ Cituje s oblihou z dan
níka Amielova: „Žádám, aby se šetřilo mého
rozumu, mého svědomí a mé svobody“. Ale
v témž článka problašuje: „Nepřisnávámepráva
rodičům, aby jiš od mládí dětem směli vštěpovati,
cokolio z přesvědčení svého a víry své, byt to bylo
1 náboženství“. Tedy nechť si dají moderní ro
diče pozor, aby se proti tomuto pravidlu nikdy
neprohřešili! Oni rozhodně nemohou míti tolik
rozumu a tolik práva na své vlastní děti jako
liberální učitel; jen ten má právo pěstovat
v dětech „přesvědčení“. Katolický učitel ovšem
Jest už dávno v klatbě organisovaných a proto
ten k tomu také práva nemá. Ovšem že se
pak děti budou musit držeti dogmat liberální
vědy. A jak ta věda u organisovaných pokro
čila, to je vidět nejlíp z toho, že tito pánové
čorpají dále svou moudrost z pamfletu Lřipo
giova, z prolhané a nešikovné brožurky „O při
rozeném“ z mrtvých vstání Ježíšově, atd. Ne
másli otec práva svému dítěti vštěpovati savé
přesvědčení, měl by na to rozhodně méně práva
jiný vychovatel. Dle „Č. U.“ jest náboženství
věcí soukromou; nuže tedy, proč pánové za
„Č. U.“ stojící se vtírají s liberální rákoskou
i do náboženských poměrů rodinných? Ovšem
kdyby rodičové se dali úploě ovládati tiskem
organisovaných, pak by rodičům jistě „Č. U.“
milostivě dovolil, aby své děti ve vlastních

zásadách vychovali. A je-li náboženství věcí
úplně soukromou, proč inkvisice liberálního
učitelstva neodpouští žádnému katolickétu ko

„opovi jeho náboženské stanovisko? Dnešní učitel masí míti vůli vskutku železnou, musí snésti
potapy nejjízlivější, hlásí-li se ku katolické církvi.
„Svobodomyslná“ iukvisice jest až příliš nemilosrdná.

Dělení dlecésí. Pověstio dělenídiecésí
v Čechách nentuchají, ba v poslední době se
stála sesilují. Místo svornosti a lásky křesťanské
má se po přání německých nesnášelivců a proti
řádu církevnímu zřízením diecése čistě německé
mezi obě národnosti položiti hradba tím větší
nenávisti na úplné rozdělení vlasti naší. Tu
natno, abychom povstali do jednoho, ať každá
1ta nejmenší vesnička co nejdříve podá nun
clatuře do Vídně protest, jak kterýsi dopiso
vatel v Hlasu Národa dobře radí. Protest třeba
složiti latinsky a udati v něm, kolik katolíků
v místě. Každý vlastenecký kuěz milerád v té
příčině osadníkům svým poslouží. Ať ve Vídni
1 v Římě vědí, že chceme žít ve svoruosti a
lásce křesťanské a že nedovolíme, aby se bez
povšimnutí přes nás přecházelo,

Politický přehled,
Zasedání sněmu království Českého v tomto

obdohí dne 27. října bylo asi poslední. Nejvysší
maršálek totiž, když itentokráte pro obstrukci
německou nemohlo se na sněmu nic provést,
problásil, že na denním pořádku příští schůze
bude se pokračovati v dosud nevyřízeném denním
pořádku, ale kdy se tato schůze konati bude, že
sdělí poslancům písemně. A to se dříve asi ne
stane, dokud nebude dána záruka, že sněmovna
jest schopna klidné práce. Němci tedy dokázali,
co chtěli. Ubozí živelní pohromou postižení mu
sejí tedy dále v nedostatku čekati na podporu,
na 120.000 K marně vyhozenona zasedání snému,
vodní stavby nebudou se asi moci začíti příštím
rokem, jak určeno; toť ovocem obstrukce německé.
Nemůže býti jinak, než že jednou zaslepení němečtí
nesnášelivci ve vlastní vášní zapadnou. — Mo
ravský sněm zatím klidněji pracuje, vyřídiv již
řadu různých předloh. — V Lublani konal se
minulou neděli sjezd slovinských advokátů, kteří
vyslovili se pro úplnou rovnoprávnost jazyka slo
vinského. Tajný výnos, kterým se v Korutanech
zakazuje soudcům mluviti slovinsky s advokáty
a se stranami, způsobil na schůzi rozhořčení. ©

Uherskou krisí se už poněkud hnulo. Utvo
řením nového uherského kabinetu pověřen hrabě
Štěpán Tisza. Týž prohlásil, že chce kcfli svému
dojíti především cestou smírnou a že program
jeho nebude proti mysli gčlenného výboru strany
liberální. Kdyby boj jeho soposicí byl nezbytným,
užije prý všech ústavních prostředků k dosažení
cíle svého.

Rakousko-ruské návrby, které mají býti
Tureckem v Makedonii provedeny, způsobily vládě
turecké velké rozladění. Teď to jde do živého a
Porta dále chtěla jako dosud vystačiti s pouhými
sliby. Při provádění oprav mají býti hlavnímu
inspektoru Hilmovi pašovi přiděleni civilní agent
rakouský a ruský, kteří by upozorňovali na po
třeby křesť. obyvatelstva a pečovali, aby se vše
řádné provádělo. Mimo to žádají mocnosti za re
organisaci tureckého četnictva, za složení určitých
sum, sby umožněn byl návrat uprchlých křesťanů
a jich klidné žití atd, Nyní však ozývají se hlasy
z Anglie, že sultán nemusí provésti navržené
opravy, k tomu že třeba svolati evropskou kon
ferenci. Pletichářství Anglie opět na obzoru; pak
snad zase zmařena bude dobrá vůle mocnnastí,

Z činnosti katol. spolků.
Z Cervemého Kostelce. Zdejší Jednota

vstupuje v nový 11. rok své činnosti. 28. září t. r.
konána valná hromada, při níž zvolen předsedou opětně
dp. Frant. Pradič. 18. září sehrál zábavní odbor div.
bru „Osudná závěť“ od J. Štolby. Sonbra dramatu
byla zdařilá, návštěva četná. 35. konána měsíční schůze
se spolkem „Ludmila“, při kteró dp. Frant. Kratochvíl,
kaplan zdejší, konal zajímavou a poučnou přednášku
„o dějinách fary, kostela, školy a osady červeno koste
lecké. Pěkná tato přednáška, která vyžadovala pilného
stadia a pátrání v matrikách a knihách pamětních
zdejšího archivu, přivábila četsé posluchače města
zdejšího a se zájmem byla sledována. Po přečtení pro
tokolu jednatelem p. Al. Hanušem a volných návrzích
schůze ukončena. — Ve schůzi spolku Ludmila před
pášel vip. V. Hernych „o dějinách kláštera Sázavského“.
Na to čtena báseň „Svatební košile“ z Erbenovy Ky
tice. V příští schůzi přednášsti bude p. Josef Chráska,
mecenáš naší Jednoty, o své letošní pouti do Lurd.
Další činnosti ve zdejší Jednotě, která vytkla si za
úkol sebe náboženeky a vlastenecky uvědomovat, vzdé
lávat, charitativně podporovat: Zdař Bůh!

Z Nového Bydžova, Katolickánárodní
jednota konala minulou neděli valnou bromadu za
četného účastenství členů. Ze zprávy jednatelské vy
jímáme následující: Cílem naší jednoty jest — vzdě»
lání, náboženské a vlastenecké uvědomění. Cíle toho



hleděli jeme dosábnouti i letošní činností.
spolkové velmi pilně we používalo. Nejpilnějšími čte
náři byli: pp. Matějec, Zvoníček,Neumann. Též ča
eopisy v značném počtu se odebíraly a četly. Konány

měsíční členské schůze, při nichž přednášelipe. Dr.Kašpar, vip. F. Matouš a katecheta Vladimír Hornov.
Náboženské a vlastonecké uvědomění budilo se zá
bavními večery, při nichž konány přednášky s ten
dencí morální a vlasteneckou. Sem patří přednášba
TbDr. Kašpsra „o nárudním vychování“, dp Frant.
Matouše „o snabach českých katolíkň“, dp. Vladimíra
Hornova „o životě a působení K. Vinařického, jeko
kněze, vlastence a lidumila“. Tu třeba připomenonti
„slavnostaí večer na počest 100letého jubilea K. Vi
nařického“, dále pak „večer ve proepěch Ú. M. Škol
skó“, jehož výtěžek 80 K odveden byl místnímu od
bora Ú M. Š. — Letošního roku zřízen byl i pod

Úrný fond, který v činnost vejde od 1. ledna r. 1904.
Další činnosti: Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Nová vodárna a lázně v Hradci

Králevé. Delší dobu vyskytují se tužby po měst
ských lázních a nové vodárně. Na lázně byla již
upsána slašná vuwma peněz, ale stavba usnula dle
všeho nadobro. Rovněž v,skytla ve unabu zříditi no
vou vodárnu aneb aspoň odstraniti nevkusný komín,
který avým kouřem obtěžuje domy nábřežní. Poslední
dobou dostaly se do veřejnosti zprávy, že nové lézně
i nová vodárna mají býti zřízeny nad městskými jat
kami, snad proti jízdeckým kasárnám. Vítáme po
vděčně tuto myšlénku, ale pronášíme názor, že pro
jektované místo jest málo vhodné pro oba objekty
Řečiště Orlice jest nad splavem podél celého nábřeží
velmi mělké, čímž stav vody bývá v létě tak nízký,
že by se musilo přikročiti ku nákladnému prohlou
bení řečiště. Komín nových objektů má býti opět na
iihozápadní straně města, takžo zase všecek jeho kouř
bude importován do města, ježto nejčastěji vane u nás
vítr západní. Není aa tom dosti, že pivovarský komín
ukládá skoro přes celý rok své produkty na Velkém
a Malém námůstí města, má se mu ještě vynalézti

mocník « kuiníně vodárenském u městských jatek
olohou touto nebylo by odpomoženo vadě, nýbrž

místo obyvatelstva nábřežních domů bylo by trestáno
obyvatelstvo města starého, což by vedlo ku dalšíma
posunování obtížného komína. Soudíme tudíž, že bylo
by nejlépe zvoliti již takové místo, kde by komín ni
komu nepřekážel a terain byl způsobilým. A takové
místo spatřujeme za vojenskou trestnicí na pravém
břehu Orlice v místech, kde bývaly předlety dočasné
městské jatky. V místech těch jest Orlicevelmi hlu
boká, pro vodní reservoir poskytla by Kropáčka snad
dostatečnou výšku a kouř komína byl by zauášen do
lak mimo město. Mohlo by se snad naše mínění vzíti
v úvahu v době, kdy lze ještě na projevené návrby
vzíti zřetel.

Teplota v Klicperově divadle. Zoámý
dopisovatel „Oavěty“ a proslulý sporteman v pokro
kářekém patokářetví necítil se při ochotnickém
představení „Krejčí kavalír“ v dobré kůži. Bylo mu
tam zima, protože prý několik stadených herců
a Adalbertina vyškolovalo ae na scéně Klicperova
divad'a. Divíme se, že nebylo vzpomenuto na pana
dopisovatele, když ocitl se „Klicpera“ 2 dny před
předetavením v povážlivé nonzi vrácením úloh něko
Jika ochotofků, takže provedení projektované hry
umožnila ochota několika členů jednoty katol, tova
ryšů, kteří nepotřebují žádné pokrokářské blahovůle
ku svému vyškolení, ježto oevědčili se již dávno
dobrými herci. Pan dopisovatel mohl v této kritické
chvíli „Klicpera“ vytrhnouti, protože je v komedii
pravý mistr a trefil by i bez přípravy dělati si
z obecenstva legraci. Můžeme ubezpečiti teplého ná
větěvníka divadla, že výpomoc studených nikterak
nepoškodila různé deficity „Klicpěry“, které v pře
dešlých letech aspůsobily příliš pokrokářské zásady.
Tak jen žádné volání po intendanci, abychom nevolali
též veřejnost ke kontrole teplých kousků!

Ze Všeodb. sdražoní kř. dělnietva.
Schůze užšího výboru dne 24. října. Přítomní: Urban,

Pochmon, orpock a Polák. Podpory uemoc. uděleny:Daškovi v Ústín. O.za7 dní 6 K, JankoviČ. v Ústí za
14 dní 12 K, Prachařovi J.v Ústí sa 7 dní 6 K, Krou
želovi Ad. v Úpici za 9 dní 5 K 76 b, Pecivalovi A.
v H. Jelení za 7 dní 6 K, Sedláčkovi F. ve V. Čermné
za 7 dní 6 K, Novákovi G. v Pleni za 4 dní 2 K
35 h, Rybkovi Al. v Parníku za 7 dní 6 K.

Divadlo vwAdalbortimu. Zábavníob
dobí v Adalbertinu zahájeno v neděli dne 25. října
vzdělávacím a podpůrným spolkem křest. socialních
paní a dívek. K tomu cíli naše dámy zvolily rosmar
nou veselohru od J. Vávry „Konkursy pana notáře“,
Ačse toho večera konalo divadelní představeníi v Klic
perově divadle, přece dostavilo se tolik obecenstva,
že pořadatelé mohou býti v ohledu hmotném úplně
spokojeni. A požitek duševní pří provádění veselobry
jevil se na tváři každého. S jemností a elegancí vy
stoupila pí. Marvanova v úloze Růženy, choti notá
řovy, která ostatně již dříve dokázala, že se na prknech
divadelních dovede pohybovati jako routinoraná he
reóka. Slečna Bubnova v úloze Gabriely ne poprvé
svým nestrojeným vystoupením zamlouvala se obe
censtvu, rovněž i slečna Komedova z Kolína. Slečna
Šulcova jako měšťanka Doskočilova svou ostrostí a

neodbytnontí upoutala rovněž. SI. Černá do úlohyBarušky dosti se vžila. Vystoupení pp. Beránka jako
notáře Ralína a Svatáka, sluhy jeho, známých to již
širšímu obecenstvu herců — komiků, bylo mistrné. K nim
čestně družil se p. Dvořák v úloze Radimského a pp.
Polák st., Soudil, Lábus a Sýkora svou dovedností
nemálo se savděčili přítomným. Meziaktí ochotně vy
plnil el. kroužek tamburašů v Adalbertinu. Těšíme
ee, že nám naše dámy připraví brzy novou sábavu.

Koncert sločny Heritesevy konács
dne8.listop.v Klicperovědiv. v Hradci Kr. s :
1. Beethoven: Koncert D-dur s kadencíJoaohimovou

|

s průvodem orchestra. 2, Meyerbeer: Recitation aro
mance z opery Hugenoti; zapěje paní Jančová 3. Sa
rasate: Cikánské melodie. 4. a) Dvořák: Adagio. b)
Saint-Saens: Rondo capricioso. 6. Roskušný: Scena a

psed z opery Popelka: zapěje paní Jančová. 8 Ernst:oncert Fis-moll s kadencí Wieniawského s průvo
dem orchestra. Orchestrální doprovod obstará budba
c k. pěšího ploku č. 42. řízením pana kapelalka W.
Rippla, zpěvní pak číslo ze vzácné ochoty k amělkyní
paní Jančová,

Modili ho de vedy. Kdo? Koho? Věak
se ještě na to příjde, nebo tolik očí, kolik jsem jich
viděl 28. £t.m. u Pražského mostu, až něco re vodě
vypátrá. Prý noc před tím strhla se na mostě bádka,
nějaké dvě postavy hodily jinou do vody, jen to
pleeklo; povídal to sám ponocný. Jda k ranníma sá
stupu stojícímu u nábřežního zábradlí a ptám ae
prvního diváka, proč tam nad vodoa stojí. „Inu, viděl
jsem tu kupa lidí a tak se jdu taky podívat; ani
nevím, proč tu stojíme“. Ptám se drubého, ale ten
byl také jenom unešen „duší davu“. Ani třetímu ne
byla zcela jesna příčina, proč do vody hledí. A přece
plno očí upřených stále na voda, jako když dvanáct
měsíčků z pohádky do ohně v prostřed plápolajícího
pozorně nahlíží. Dál ut jsem ae neptal, domnívaje se,
Zo vi snad publikum krátí chvíli zkoumáním, je-li ta
voda dole dost mokrá. Naposledy přece jeden člověk
vysvětloval, že tam snad v noci hodili dva vojáci
kamaráda, kteróbo napřed obehrali nejmíň o desate
ronásobný „lénuok“. Pak jsem to zas slyšel jináč.
Ještě dlouho se upíraly zraky diváctva na kalnou
hladinu Labe jako oči karbaníků v Monte Kurlo na
hrací stoleček, [nu, něco se tam přecejen maeilo stát;
vždyť to prý plesklo do vody důkladně, a při tom to
zoufalé volání o pomoc! 3 počátku věděl v městě kašdý,
že to tam hodili vojáka, jenom v kasárnách o tom
nevěděl nikdo nic. Lze se nadíti, že pablikom po vzru
šujících novinkách toužící přece jen bude uspokojeno;
o zajímavé mordy jest teď v okolí nouze a mnohá
osoba nemá chudák žádné příležitosti, aby si nad ne
šťastným osudem bližního mohla porsdychat; a bez
takového útrpného pláče bývá dlouhá chvíle.

Z Pouchova. O slavnosti Dušičekbude zde
o půl 3. hod. odpol. pro návštěvníky královéhradecké
činiti zázání vldp. professor Dr. Th. J. Jindra. Před
tím o ovátka Všech svatých bude kásati o 10. hod.
dopol. ctp. Fr. Červený, boboslovec v Hradci Králové.

Krádež. V noci ze soboty na nedělineznámí
pobertové poctili p. Hynka Horáka, rolníka ve Lbotě
pod Libčany, svou návštěvou. Oknem. dostali se do
zadní světnice, odkud sebrali šatstva a peřin v ceně
200 K. Zlodějové beze atopy zmizeli, ač je p. Horák
stíhal vystřeliv za nimi třikráte,

Východočeská výstava v Pardubi
cích r. 1908. Ceny a uznání udělenéna před
měty vystavené na „Východočeské výstavě“ budou
veřejně vyhlášeny na schůzi konané v neděli dne 1.
listopadu o půl 11. hod dopol. v sále Měšť, besedy,
k níž se pp. vystavovatelé, členové výbora čestní i dinní
i důvěrníci zvou,

Koňské dostihy a jeleňácký sport.Obvyklé koňské dostihy konají se letos na starém zá
vodišti a tribuny v neděli dne 1. listopadu o 1. hod.
odpoledne. Vlaky od Hradce Králové a Německého
Brodu zaetavovati budou u závodiště. Celkem bude

ps závodění za každého počasí. Hudba vojenská.ejzajímavější bude sajisté jako jindy velké per
dubické ateople- chase. Jeť pardubická steeple - chase

p? iliverpoolské v Anglii nejtěžší dráhou s překášami v celé Evropě, a pouhé dojetí k cíli znamená
již úspěch. Krkolomný zvláště jest příkop Taxisův,
kde při závodech každého roku stojí dychtivě nes
číslné množství zvědavců. — Dne 3. listopadu bude
tak zvaný Hobertovský hon na jelena. To jest nej
slavnější den pardubické honební společnosti. Na ten
den vypuštění bývají obyčejně dva jeleni za sebon,
okrášlení na parosích stažkami a zeleným věnočkem.
Celá společnost v plném počtu až na šedesát jezdců
vyjíčdí na hon v slavnostním úboro. Master Beck
(anglický psívod a dresseur-hecmajstr psů honicích)
připíná před honem všem účastníkům honu malou
větvičku dubovou, za což ae mu dostává bohaté od
měny. Některý kavalír odměňuje mastra až stozlato
vou bankovkou. Účastenství sportu milovných zvě
davců bývá na Huberta ohromné, i ciziaci přijíšdějí
z daleka do Pardabic na podívanou. Hon končí vel
kolepým diné a plesem v šlechtickém kasinu. Zvědavci,
kteří se nenasytili pohledemna divoký hon, přichá
zejí sem a okny pohlížejíaš do renních hodin na je
leňácký červený úbortančících kavalírů a jejich dam.
Letos účastní se honu tato rodová šlechta: Vévoda
z Braganru, hraběnka Fogerová, knížete Auereper
gové,. Fůrstenbergové, Pléssové, Vindiscbgraetsové,
Kinští, Hohbenlohové,Thurn-Taxis, brabata Lárišoré,
Martinicové, Černínové, Nosticové, Thurn, Vestfalen,
Clam-Gallas, Sternberkové, Wiener- Welten, baronové
Aehrenthal, Viedersborg, Malman, a j. v. — Komu se
to líbí, ať se tím baví; my tam nepůjdeme. 0.

Všeobecné rovné tajné právo hla
sovací. V Pardubicích konala se v neděliodpoledne
na „Veselce“ schůze všech politických stran českých,
kdež rokovalo se o všeobecném rovném práva hlaso
vacím. Schůze byla četně navštívena a řečníků vystří
dalo se několik. Také lidová strana v Pardubicích
chtěla se na schůzi této uplatniti a proto jménem
jejím mluvil ta židovský advokát p. dr. Thein. Bylo
nám s podivem, de strana křesťaneko-sociální s ně
kterým svým řečníkem na schůzi této účast nebrala.

Ba pěkná příležitost, aby panredaktor Myalivecukázal v té příčině stanovisko řestansko-sociální. 0.
Nového Města u Chlamce mad C.

Radíme našim spoluobčanům, kteří sděděnou půdu
otců svých rádi by prodali cisinoům, ať ae vají
do Dobřenic, jsk tato kdysi sámošná obec klesla
velkostatek má každou píď půdy a s lidmi ci dělá
©0 chce.

Z Heřiček a Č. Skalice. Nemalýmnákladem

opraven byl sdejší chrám Páně za krátkéhopobytunového faráře p. J. Krihla tak, še vnitřek jeho jest
skutečně k nepoznání. Po uřízení dlašby přikročeno

bylo k malbě vnitřních prostor, kterou zdařile pro
vedl pan Klimenta se sávodu p. Mílova z Nové Paky
— + oboro tom dévno chvalně známého. Téš varhany
opraveny byly důkladně p. Melsrem s Kutné Hory.
— V nedávných dnech pochován byl na břbitově
sdejším nejstarší člověk kollatary, panJ. Janek, pa

prekář s Chlístova u Hořiček. ii se v úplném
sdraví tělesném a v Čilosti duševní vzácného stáří
98 Jet.

Petice na upravení platu ducho
vemstva zsslány byly p. poslanci Fr. Udršelovi
v Dol. Rovni s obcí farnosti trhovo-kamenické: s Tr

ové Kamenice, Možděnic, Rohozné, Rráčova a Všeradova.
Také socialista. Jan Sochorz Kříženova

u Hořiček, zakladatel tak zvaného socialního sdrožení
v Mezleči, „řečnil“ v důvěrné schůzi posledně pořá
dané a bloupě útočil na kněšatvo a vládu. Drahého
dne byl v poutech eskortován do Hradce Králové,
kdež odbývá si pro celou řadu sprostých podvodů
čtyřměsíční těžký šalář. Ku takovým reformatorům
života našemu venkova věra gratulovati nemůžeme|

Smrt v plamemech. V pondělídne 36.
t. m. ubíral se smutný průvod na hřbitov českotře
bovský. Čtyři nedospělé dítky, sarmoucená manželka,
četní přátelé a veliké zástapy lidu doprovázeli zná
méhov okolí povozníkap. Frant. Stolíua k poslednímuo
odpočinku. Úbudák nalezl smrt v plamenech vlast
ního stavení, které v sobota večer o 8. hodině sho
řelo. Obětí dravého šivlu stalo se 12 hus, stádo sle
pic, koza s kůzletem, sásoby píce a slámy, vůbec vše,
co nebylo ve avětnicích, tak že obyvatelé vyvázli
takřka s holým životem. Koně a kráva sběbnuvší se

lidé ještě v čas vd NešťastnýStolín nejspíšechtěl zachrániti nějakédatstvo, jež měl na půdě, a zatím
zůstal krok od echodů ležeti. Zuhelnatělou mrtvola
pod hromadoa rama našli teprv drahý den ráno. Po
jištěno není nic. — Ku požáru dostavili se mimo ha
sičeký sbor místní sbory z Rybníka a Párníka. Útrpní
lidé ošatili ještě do pohřbu všecky čtyři děti, celý
pohřeb pak nestál nešťastnou vdovu ani balóře. Při
dojemné pohrobní řeči, kterou dp. farář povzbuzoval

přítomné, aby svůj soucit dali na jevo i bmotnoupodporou, pozůstalé pak sirotky a vdova, aby za otce
nešťastně zemřelého hledali nábradu u Otce nebeského,
nezůstalo snad žádné oko suché, Odpočívej v pokoji!

Ze Světlé m. W. V neděli dne 15.listopadu
1908 pořádán jest v divadel. sále hotelu „na Poště“
velký koncert mistra Emanuels Ondříčka, virtuosa na
housle, za spolnpůsobení virtnosa na klavír Karla
Leitnora z Praby. Začátek přesně o 8. h. večer. Zá
znemy na místa přijímá z ochoty Lad. Knypl, městský
tajemník ve Světlé n. S.

Sjezd šivnostonstvas dělnictva zvý
chodních Čechv Německém Brodě koná
se dne 15.listopadu1903s tímto programem.I „Sta
robní a invalidní pojištění“. Referent říšský poslanec
J. V. Klofáč. II „Co vše činit pro zlepšení stavu ma
ložirnostenského“. Referent panFrantišek Riedl, ma
jitel knibtiskárny v Něm. Brodě.III. „Podpůrná a
svépomocná akce živnostenská a úrazové pojišťování
dělnictva“. Referent pan Frant. Keásek, mechanik A
předseda epolečenstva čís IX. z Chradimě. IV. „Změna
šivnostenského řáda“. Referent pan JUDr. Kóruer, ad
vokát £ Prahy. Sjezd pořádá se v městském divadle
dopoledne. — Účastníky sjezdového jednání jsou: a) Lo
gitimovaní páni delegáti živnostenských společenstev
a dělnických opolků. b) Jednotliví samostatní živnost
níci jako usazení provozovatelé živností. c) Přátelé
stava malosivnostenského a dělnického z kruhův in
telligence. Po přednesení referátu ku kterémokoliv
bodu programu smí hlásiti se ke slovu jen ten, kdož
přede schůzío slovo se hlásil. Přihlášený smí mluriti
jen k věci a věcně, ne však déle deseti minut. —
V sájma sjezdovémjest, aby debata ku jedinému bodu
programovému netrvala déle než bodinu i aby páni
mlavěí dbali slušného, neurážlivého tonu.

Z Úeské Třebové. Ka kritisujícímupo
sudku našeho dopisovatele obledně kostelního zpěvu
ve farním chrámu českotřebovokém podáváme tu i0
branu samého ředitele kůru p. Josela Hommera, jenž
kritikou s čís. 41. a 42. Obnovy cítí se na cti dotče
ným. — Občasné „plavání“ při kostelním zpěvu není za
viněno ředitelem kůru, protože snad skladby nejsou
dostatečně nacvičeny; vinu tobu nesou někdy účinku
jící sami, ježto při provozování nevěnují skladbě do

statečnéPomnonkí a pak nemůžeme přece od našichochotníků žádati výkony, jakých možno dosíci pouze
na různých školách pěveckých. Zkoušky ka zpěvu
chrámovému konají se i tu, jak toho kdy třeba. —
Pouse jedna slečna opustila sbor chrámový, náhradou
pak za ni získáno více sil. — Nedělní odpolední služ
by Boší konaly se jednou bes průvodu varhan a to
se svolením ddchovních, ježto byly právě 3 pohřby.

Jinou neděli bo požehnání opší bez varhan,jeředitel kůra jako městský kapelník, tedy jako fank
cionář od města ustanovený, s celou kapelou zaměst
nán byl při výkonu jiném, coš však zase oznámeno
duchovnímu. Ostatně ředitel kůru o své vůli nepod
niká ničehož, vykonávaje vše jen na VYBVÁDÍAse
evolením farního úřadu, anif se mu dosud za špatné
snad konání povinností dostalo se strany farního u
jaké domlavy.

Z Nového Bydševa. Dne 35. říjnapořá
dala katolická národní jednota „domácízábavu ve
prospěch podpůrného fondu“.Dp. Fr. Matouš promla
vil přesvědčivými slovy o po křesť. charity, která
svláště v katolických spolcích má se pěstovati. Pod
poru nusných a trpících členů národní society třeba
považovati ne za poslední drobnou práci na poli ná
rodního života. Takováto práce nedochází sice uznání
hned —ale přináší lidstvu dobro a požehnání. A to
jest roshodojícím. — Po zdařilé přednášce sehrány

vijed noaktovky.Zábavní výborsasluhaje všehouznání.Vidíme stále nové a nové síly, což jest svědectvím,
še zábavný odbor se atůšené rouvíjí. — Těšíme se,
še nás opět brzo tak mile pobaví. Zda? Bůh!

Z Proseče. Srato-JoseiskáJednota katol. ji
nochů s mušů v Proseči bude pořádati v neděli dne
8. listopadu 1903 v místnostech spolkových divadelní



hra: „Probusenci“. Historické drama v pater dějatví.Napsal Fr. Ad. Šubert. Začátek o 7. hodině večer.
Ceny míst obyčejné.

Z Čáslavě. V ktesfansko-socialnímspolku
-dne 18. října byla přednáška ce zábavou. Přednáška
DA se vsel vo skvétajícím nyví spolku vip. Otokar
Semerád. Za předmětobral si „Letory a výsnem jich
pro výchovu“. Pončná a poutavá přednáška tato po
zorně od všech přítomných byla vyslechnuta. Řečník
sa ochotu odměněn neutuchajícím potleskem. Po před
nášce rosproudila se volná zábava při vpolkovém sex
tetu. Prostranný sál v pravém slova smyslu byl pře
plněn. Z tohoto vidno, jak marné jest bombardování
a tupení spolko tohoto v plátcích socialně-demokra
tických. Na měsíc listopad opět se připravoje před
náška. Činnosti další „Žehnej Bůh!“

Nadějná mládež. Z Kutné Hory. Někdo
by ani nevěřil, ale přece jest to pravda, že mladí
hoši, vlastné ještě děti, prováděli již četné krádeše.
Rudolfovi Růšičkovi je teprv 10 a Rudolfa Božickému
ne plných 10 let, ale v policejní kronice na pěkných
pár stránkách jest zaznamenána jejich zlodějská do
vednost. Specialitou jejich je vykrádání výkladních
skříní. Dvě děvčata, 9letá Mario Božovská a 1zletá
Josefa Božovaká, dělají mladým zlodějům při tom —
jak se « zlodějské bantýrce říká — „zeď“, dávají to
tit pozor, aby hoši nebyli při práci překvapení. Po
čet takových drobných krádeží, nadějnou touto mlá
deší spáchaných, jest značný. Růžička spáchal jiš 62
krádeží sám a Božický se doznal, že provedl 7 krá
-deší sám a opolečně « Růžičkou 10 krádeší.

Různé zprávy.
Jak Rothschiidové zbohatli. Roth

schildové jsou spekolenty nejen prozíravými a odváž
nými, ale i bezohlednými. Společným působením jejich
sničeno několik starých a velikých závodů bankovních.
Při velikém bohatství-není pakdivu, že i v politických
krasích mají Rothechildové veliký vliv, neboť téměř
všecky státy a j mnohé koranované hlavy jsou jejich
dlužníky. — Nejbohatším z Rothechildů je dům Nat
hana Rothecbilda v Londýně. Jediný tento závod za
půjčil různým vládám asi 2, miliardy koruu, ostatní

něžné domy Rothschildů zapůjčily aei 3 miliardy
oran. — Zvámo také, že Rothschildové žení se jen

mesi sebou, aby bohatství jejích udršelo se pouze
v jejich rodinách. — „Č. Merkur“ líčí, jak sbobatl an
glický Rothochild Nathan. Bo Anglie přinesl si pouze
několik set zlatých. Tu se mu peníze jen sypaly. Tak

kdysi koapů veliké zásoby zlata právě v době, kdyvláda východoindická uzavřela s Anglif smlouvu na
dodávka 800.000 lib. šterlingů (usi 19 mil korun.)
Nathan Rothschild dsl některými námořníky rozhlásiti,
Je so loď s nákladem zlata potopilu. Vláda zlato za
každou cenu potřebovala aŘothechild jí své zásoby
sa značně zvýšenou cenu prodal. Loď se ovšem ne
potopila. — Velkolepým úspěchem Rothachildovým byl
-pak jeho proslulý bursovní manevr v den bitvy u Wa
terloo r. 1815,kdy armáda Napoleonova byla na hlavu
poražena. V den ten seděl Nathan Rothechild na koni
nedaleko © bojiště a když zpozoroval, še vojsko
francouzské ustapuje, pobídl svého koně, tryskem ojíš
děje do Brasela, kde již na něho čekal kočár, jenž ho
zavezl do přístavu v Ostende. V průplavu La man
cheském zuřila tou dobou pradká bouře mořská. Od
vášný spekulant nerozmýšleje se dlouho prohlásil, že
tomu kapitánovi, jenž ho dopraví na břeh anglický,
-dá odměnou 5000 franků. Tak doatal se na pevninu
anglickou do přístavu doverského. Zde koupil si rych
lého koně, na němž tryskem oháněl do Londýna. A
jiš následujícího jitra objevil se s líčeným smatkem
v tváři na burse londýnské a důvěrně osnamoral ně
kterým spekulantům, že generál Blůcher, velitel spo
jeneckých vojsk, poražen byl Napoleonem a Ligui, den
před porážkou vojska francouzského u Waterloo. Vý
eledek bitvy u Waterloovšak zamičel. Tím nastalo
na burse ohromné aděšení — mezi tím se zpráva 0
vítězství Napoleonově u Ligui skutečně potvrdila —
anglické papíry klesly na čtvrtinu dosavadního kursu.
Každý ae jich chtěl co nejdřív ta každou cenu zbaviti.
"Toho ovšem využitkovali tajní agenti Rothechildovi
a skoupili dřív, než přišla drahá, následkem bonře
mořské valně opozděná zpráva o porážce Napoleonově
u Waterloo, vše, co se koupiti dalo. Smělým, ale málo

tivým manévrem tímto vydělal Rothschild během
vou dní 16 mil, sl., neboť skoupené papíry, jakmile

byla poráška Napoleonova rosblášena, dosáhly dří
vějšíbo kareu. Iostatní jebo bratří účastněním se této
spekulace vydělali ve dvou dnech na 40 mil. zl.

Kalendář Havlíček. Na str. 48.seuvá

dí: . . „Novější názor jest, že opice a člověk„poretalis téhož společného předka, s něhož opice odchýlila
se zrůdností, vyvíjejíc se u některých, blavně ve sva
Jecb a kostech, člověk pak svláštnosti předka na sobě
zdokonalil, zašlechtil a vyvíjel se nejvíce mozkově —
duševně“. — K tomuto nesmyslu netřeba poznámky.
Jeví to ale velikou nevědomost, když takový pisatel
neví, že na slovo vzaté autority právě nového věku
theorii Darvinovu za nesprávnou prohlásily. Tolik
ušlechtilosti ale přece ještě má, že napodobí Bebela,
jenš ve své knize „Žena“ str. 197. praví: „Člověk
je myslící — svíře“. To ně Auer šel níže. Dle něho
je člověk „obyčejné zvíře“. A kommunardi r. 1871
prohlásili: „Člověk jest bět immonde — nečisté zvíře.
— Teď je „Havlíček“ prosatím na prvním stupni.
Možná še, až vyjde několik jeho ročníků, bude už
e kommunerdy na třetím stapní. Pěkně se ten „Hovlí
ček“ vybarvaje. — Na stránce 59. vykládá se docela
určitě, že roční příjmy papeže jsou tak veliké jako
cara raského, císaře rakonakého, německého, krále

Malekého, asglického, španělského aportugalského —dohromady.Touš mohl takéi ročn příjemsultána
a osta tů k toma připočítati. Bylo by to
uš jednostejné. Lež jako leš. Co je ale divného,
příjmy roční židovského potentáta Rothšilda — ty
neuvádí. — Článek: „Doera vám dorůstá!“ čiší přímo
savilou nenávistí protiklášterům. Nesmyslné novinář
ské povídačky o kKlášteříchpodává za docela pravdivé

.

věci. Také o té svěrací kazajce v klášteře v Tursu
široce rozkládá, ačkoliv to veřejnými listy jiš dávno
bylo problášeno a dokázáno sa drzou lež. — Nastr. 99,
fše o ubohé dívce Kristině Rioglové ze Sachodolu,

teré prý se zjevovala Panna Maria. „Hned se toho
chopili“ — tak tvrdí — „někteří ošemetníci klerikální
a lehkověrný lid boufy brnul we na místo zázračné“.
— 0 tom, že to byl právě biskup Brynych, který pa
stýřským listem přísně poutě do Suchodola sakázal,
a že to byl učitel, který brožurka o Sachodolu nepsal
a odomnělých zjevech Ringlové, a tím ka falešné úctě
Marisnské napomáhal, — o tom „Havlíček“ nepraví

ničeho. — Na takovéto aš příliš mělké „Rozbledy pčeském životě“ odpovídáme otáskou „Havlíčka“: ,
se náš lid ještě dále šáliti?“* —

Úcta Panmy Marie u protestantů.
Že protestanté z vnitřního popudu ectívají Pannu
Marii, pro to uvádí P. Baumgartner příklad z ostrova
Islandu, S dvěma společníky procestoval ostrov, kdež
byl vlídně přijat.Jednou nocovali u protestantského
sedláka, kde prostě a apřímně byli poboštěni. Při
odchodu řekl F. Geyer, aby ei hospodyně na památka
vybrala některý obrázek; podával jí obrázek Krista
Páne, Panny Marie a anděla strážce. Žena si dobře
prohlédla obrázky a vyvolila obrázek Panny Marie.
Udiven tázal se P.Geyer, zdali uctívá Pannu Marii.
„Ovšem“, odvětila protestantka, „vědyťje matkou na
Šebo Pána!l“ To dojalo cestující kněze a upevnilo
v přesvědčení, že sta a tisíce hodných lidí by se vrá
tilo k úctě Matky Boží, kdyby protestantští kazatelé
sanechali starých svých bájek o klanění se Marii a0
papežském tyranství.

Z lásky k bllšnímu. Vněkterýchkrajích
jižního Španělska jest krásný zvyk. Onemocní-li ně
ktorý obyvatel ve vesnici a nemůže-li vsdělávati svého

pole vychází v nedělipo odpoledních službach Božíchněz na kazatelna a praví: „Bratří, víte, že váš
soused jest nemocen a pole jeho není vzděláno. Ale
vy jste nezapomněli na zvyky svých předků a netřeba
vám jich připomínat. Já vás osvobozují od svěcení ne
děle a napomínán vás, abyste pomohli nemocnému
sousedoví.“ Po těchto slovech kněz žebná lidu a
všichni jdou domů, svlékají roucha sváteční a oblé
kojí se v daty všední, a všichni společně, mužové i
ženy, mládenc: i panny, starci i dětí, jdou s radostí

napolo sousedovo, kde dle potřeby orají, sejí anebkosí, bavíce se vesele. Tak za dvě tři hodiny zrobí

ši co jednotlivec by musil dělat celý týden aneb ie.

Pravý vlastemee. Nedávno zemřelv Lip
níku na Moravě, kde se dosud udržují Němci ve
správě obce, měšťan p. Aug. Losert, který odkázal
české reálce + Lipafka 130000 K, těmaž ústavu na
stipendia a chudým těsta Lipníka po 20.000 K, cho
robinci městskému 4000 korun atd. Svou přímou
a poctivou povahou získal si úoty e vážnosti i u pro
tivníků německého tábora. Zvěčnělý byl štědrým pod
porovatelem škol, národních účelů a chudiny.

Dopis děvčátka 1. PapežPius X
dostal těchto deů toto psaní: „Milý svatý Otče! Sbí
rám si lístky © pohledem a mám teké čtyry lístky
s Tron podobiznou. Sbledávám věsk, žo na každém
lístku vypadáš jinak. Prosím Tě, pošli mi pobledový
lístek s Tvoupravou podobou. Adalgésa Rimoni.“ —
Papež přečetl si několikráte lístek a zaslal na ndanou
adresu svou fotografii, kterou opatřil vlastnoručním
podpisem.

Modré pomdělí. Kolem r. 1500 panoval
obyčej, že řemeslníci v čase postním prodlušovali
svoji pobožnost ve fialově zdobených chrámech od
neděle na pondělek i dovolovali také mistři svým to
varyšům, aby v pondělí od práce ustáli a modrými
látkami ozdobení chrámy navštěvovali. Zvyk tento
nazýval se „držeti modrý pondělek“. To rozšířilo se
po všech chrámech a modrý pondělek zachovával se
i mimo čas postní. Jelikož se však řemeslníci místo
modlení a pobožnostipozději pití a zshálce oddávali,
dal cíeařMaximilian O. (1564—1567) rozkaz, aby to
tomato zlořádu přítrž učinila. Rozkaz ten zůstal však
bez účinka aaž po dnešní den slaví se n nás až příliš
oblíbený „modrý pondělek“.

Slované v armádě. DieArmeeblatubylo
v rakousko-nherské:n vojsku r. 1900 Slovanů 450%,
(bylo jich tedy 430.000 a to: Čechů 174.000, Poláků
76.000, Rasfnů 75.000, Charvatů a Srbů 76.000, Slo
vinců 28.000), Němců 28-29, (237.000), Maďarů 189%,
(120.000), Rumonů 5-89, (48.000) a Vlacbů 15%, (14.000)
Z uvedeného jaeně patrno, že požadavek německé ar
mádní řeči není tak odůvodněným. Hořejší statistika
sdělána jest na základě úředního ačítání lidu, násled
kem čehož slovanských příslušníků armády bude da
leko více. V době míru čítá vojsko naše 333.628 mužů
s 24.863 důstojníky. Koní je pro vojsko 57.767, děl
1048. Veškerý náklad činí ročně přes 400 milionů ko
ran.

Bohatství Sibiře. Do Sibiřeputuje ročně
asi 200.000 vystěhovalců, kteří od ruské vlády obdrží
volný převoz a svobodné užívání pozemků po 1%hek
tarech na jedna rodinu. Kdyš by byla Sibiř tak obyd
lena jako Rasko, mohla by míti 80 milionů obyvatelů,
leč ona jich nemá ani osm. Roční výroba obilí činí
2 miliony tun (1 tana =: 1000 kg.), z nichž vyváží
se asi 800,000 tun. Kdyby bylo více obyvatelstva, jež
by vzdělávalo zemi, mohlo by se v Sibiři rodit přes
10 milionů tan obilí. Nyní vyváží se mnoho másla
se Sibiře do Dánska. Předpokládá se, še by země ons
mohla za jediný rok vyvézti másla, vlny, kůží, pak
sušeného a konservovaného mesa v ceně přes 8 mili

onů korun. Co se týče dobývání slsta na celém světě,tu 10 procent připadá na Sibiř,Silné vrstvy ublí ne
jsou dosud takřka ani dotčeny. Mladým, podnikavým
lidem, kteří mermomocí chtějí opustiti svou vlast, bylo
by prospěšnější, kdyby se místo do Ameriky odstěho
vali raději do Sibiře, kde, mají-li svlášté v hlavě ně
jských vědomostí a k toa povmouvůli, dojíti unohou
také blahobytu.

Lov Rožmberského rybníka, největ
šího v Čechách, vykonán byl ve dnech 12.—32. t. m.
Vyloveno bylo asi tisfo metrických centů ryb (kaprů,

k, merén atd.) v ceně asi 160.000 K.

Požidovětělá města. Dienovéstatistiky
peří město Oděsa v Rusku a Jasey v Ramonskunejžidovětějším, neboť v obou městech je po 67%
židovského obyvatelstva. Pak následuje Krakov s 499/,,
Lvovmá 25, Bodapešt 24%, Bakurešt 149/,,Jerusn
lém 129, Amsterodám a Frankfart po 109, didů. Nej
méně židů je v nímě 178%, v Londýně 1-58, v Pe
trohradě 0-220/, a v Madrida 0-069,.

České výrobky kobercevé. Naševý
stavy krajinské mají z četných jiných i tu cennou
zásluhu, de nás seznamují ©podní y domácími, 0
nichž z různých příčin bylo nám známo tuze málo,
ne-li ničeho. A tu zajiuté ve hlavě tak mnobého z nás
zrodí se otázka, proč kupoval to a ono v cizině, když
mohl to dostati doma a třebas tak blízko, od lidí
svých. Uvádíme jen malou ukázka. Každoročně pro
dají cizí firmy dosti draze za tisíce výrobků koberco
vých do rodin našich, inserty jejich Čteme ve všech
listech a sklady v každém městě. Kupuje uo dost a
dost. A zda-li pak si kdo vzpomene, že v chudé kra
jině Hlinska botoví se českým lidem koberce na pod
lebu, k postelím, různé předložky, běžce plyšové, po
krývky nejrůznější, koberce nástěnné a vůbec výrobky
toho draha nejrozmanitější, jež v pěkném a laciném
výběru vystavoval činný a podnikavý V. Marvan
z Hlinska na výstavě v Hořicích? Hlásáme stále dů
ležité heslo „Svůj k svrému“, jež by nás skutečně obo
batilo, kdyby bylo plněno, leč — jak jednáme ve
skutečnosti? Platíme draze věci cizí a avé ignorujeme.
Cenník a seznání výrobků p. Marvanových v Hlinsku
by náe o tom přesvědčily způsobem překvapujícím.

Rolnická záležna v Kateřinkách
ve Slezsku dosud není uchráněna od konkursu, čímž
ještě dále hrozí národní pohroma lidu českému ve
Slezsku. Ze 4124 žádostí o pomoc vyřízeno příznivě
pouze 515, na dvě třetiny žádostí nebyla dánu ani
odpověď. Skutečný schodek činí ještě 42.000 koran.

Ruský dvorní vlak jest nejkrásnějšíma
nejbezpečnějším vlakem v celé Evropě, snad macelém
světě. Skládá se z devíti vozů o čtyrech kolech, jsou
modře natřeny a pod okny je ruský orel; vozy 8po
čívají na dvojitých pórech s kaučukovou podložkou.
Úsy a kola dají se zvláštním mechanismem přizpů
sobiti širším kolejím na drahách roských, za kterýmž
účelem jsou tam zvláštní šrouby. Vnitřní zařízení sa
lonních vozů je velmi elegantní, daleko nádbernější
než ve proslavených vlacích sibiřských, které byly na
výstavě pařížské. Jednotlivé vozy jsou spojeny povně
uzavřenými chodbami, ve všech odděleních jsou elo
ktrické zvonky a telefony, tak že cestující kdykoliv
se mohou dorozaměti. Ve zvláštním vagonu jest kotle
a stroj pro elektrické světlo, jakož i několik akku
malatorů pro elektrickou síla ve dne. Ve vlako nelezá
se asi 32 zámečníků, strojníků, cídičů, kterým stojí
v čele zvláštní inženýr:-na celé cestě neopustí mužstvo
to vlaku ani na okamžik, Ve vlaku jsou také zvláštní
jídelní vozy a kuchyní, jeden pro panstvo, druhý pro
personál. Jeden vagón je určen pro koupelnya toilety,
v jiném je zase čítárna a besedu. Vůbec je tento
vlak velmi důmyslně vším moderním komfortem opatřen.

Odborové hnutí dělnické v Raken
sku. Nejčetnějšíorganisace jest sociálně demokra
tická. Čitá 135.178 členů, což netvoří ani pět procent
všeho dělnictva zaměstnaného v průmyslu, obchodu
a tržbě. Nejeilnější organisaci mají železniční zřízenci

Gio), kovodělníci (14.680) a typografové (10.412).dborové spolky sociálně demokratické měly úbrnem
příjmů z,651.051 kor. a vydání 2,529.760 k, — Ně
mecké dělnictvo v Rekousku má dvě organisace. První
sluje „Verband deutecher Gehilfen- und Arbeitervor
einigungen in Oesterreich“ a má své sídlo v Morav
ské Třebové. Čítá kolem 12,000 členů. Drahou orga
nisaci (Bund deutecher Arbeiter Germania) vede po
věstný Schónererovec Franko Stein. Nevyvinuje však
žádnou odborovou činnost. Silnější než tyto organi
sace json organisace křesťansko-sociální, Mají přes
30.000 členů. Orgánem jest vídeňský týdenník „Christ
lich soziale Arbeiterzeitang“. Nejsilnější jest „Verkehra
bund“, organisace železničních zřízenců, v níž jest
udraženo 5000 členů. — V Čecháchmimo organisace
sociálně demokratické působí organisace národně-soci
ální. Podle posledního výkazu výkonného výboru čí
tají 10.462 členů. Mimo to existuje 55 odborových
organisací národně sociálních na Moravě, ve Slezsku
a ve Vídni. Celkem jest v organisacích odborových
národně sociálních sdrnženo okrouhle 18.000 členů.
Všechny odborové organisace dělnické v Rakousku
čítají okrouhle 196.000 členů. Věeodborové hnutí
křesťanského dělnictva českého v Čechách a na
Moravě teprv svláště v tomto roce se projevuje,
čítajíc na 2000 členů. Číslice tyto ukazají, že
v odborové organisaci má dělnictvo v Rakousku ještě
mnoho doháněti. Odborové organisace v Rakousku
jsou teprve v začátcích a nedají so ovšem ani zdaleka
měřiti e organisacemi v jiných státech. Ve Francii
ku příkladu čítají odborové organisace podle oficiál
ních výkazů 643.757, v Německu 1,092.642 a v Anglii
dokonce 1,922.780 členů.

Jak odeženeme psy. Neznámýposjest
vědy nebespečné zvíře a chceme-li jej odehnati, jen
tím více jej podráždíme. Jako osvědčenýprostředek
odporučuje se toto: Podíváme se na psa upřeně a
vyrazíme krátce a energický mezi zuby 8-s-att, s-a-att|
Pes hned odběhne.

K volbám do představemstva Úra
zeové pojišťovny dělaleké pro král. České
jsou tentokrát povolány skupiny: I. Polní a lesní

podniky oapodářaké, mlýny a doprava věcí po zemia po vodě. III.Průmysl chemický, pivovary, cakro
vary, potraviny, látky k topení a osvětlení. V. Prů
mysl textilní, oděvy a cídění. Skupiny tyto voliti
badou po jednom členu představenstva a jednom ná
hradníku. Správu této Úrazové pojišťovny od počátku
mají v rukou Němci. Čeští podnikatelé všech přísluě
ných sakapin musí odvrci dosavadní nevšímavost a
voliti svorně kandidáty české, by se dle spravedlivého
požadavku dostala opráva pojišťovny do rukou če
ských. — Kašdý majetník podniku, závaznému poji
štění úrazovému podrobeného, jenš má lístek členský,
obdrší za kašdý svůj závod dva hlasovací lístky,
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Z nichž jeden určen propodnikatele samého, druhý
pak pro pojištěnce. Podnikatel, kterýš neobdržel snad
až dosud lístků hlasovacích, podej před 14. listopadem
+. r. reklamaci „volební komisi úrazové pojišťovny
dělnické pro království České v Praze“ (Poříč, číslo
1075). Každý hlasovací lístek musí na místě k tomu
určeném podepsán býti od podnikatele (nebo jeho po
jištovně s. č. oznámeného „rástapce“), hlasovací lístek
pro dělníky a závodové úředníky pak od „důvěrníka“
dělnictvem většinou blasů k tomu zvoleného; podni
kate! podepíše na lístka pro dělníky určeném připo
jenou legitimaci pro důvěrníka a sice v pravo, zvo
lený důvěrník pak v levo. Každý lístek, který nebyl
řádně podepsán, jest neplatným. Rovněž neplatným
jsst každý lístek, v němě jest měněno, škrtáno nebo
upravováno, lze však pokažené lístky vyměniti za
nové u ahora dotčené volební komise, toliko však do
14. listopadu t. r. Pokud we vyplňování hlasovacích
lístků jmény kandidátů týče, dlažno přidržeti se jen
a jen kandidátů v české listině kandidátní uvedených
u budiž pečlivě toho dbáno, aby nebyli snad do bla
sovacího lístku pro podnikatele vepsání kandidáti
dělničtí a naopak, anebo do hlasovacího lístku sku
piny I., aby nebyli vepeání kandidáti skupiny III.
nebo V. Hlasovací lístky a to jak vyplněné, tak i
prázdné buďtež ihned, nejpozději však do 23. listopadu
t. r. zaslány pouze a jediné na adresu: Bohuslav
Kavka. tajemník v Praze, Měšťanská Beseda, Vladi
elavova ulice 20. Kancelář českého sboru agitačního,
na nějž (a nikoliv na úřední komisi volební) v pří
padech pochybných budiž se obráceno, jest v Praze,
Měšťanská Beseda, Vladislavova ulice 20.

„Poslední send“ nszýváse výbornýromán
dánského episovatele Johannesa Joergonsena. Román
líčí živě a poeticky v pravém slova smyslu katastrofa
muže, který sreden veselou moderní společností opouští
svon věrnou choť a dítě. Román ten vyšel v českém
překladě nákladem Nového Života v Novém Jičíně.
Kresby Flexmannovy, úprava velmi elegantní. Cena
K 120.

Politika nad humaníta. Bránysněmov
ní se v Praze uzavřely. Mrak politického napjetí obe
střel sněmovna a blesk národnostní zášti se strany
Němců projel zástapem o pomoc volajícího lidu če
ského i německého, jemuž krutou živelní pobromou
vložena do raky hůl žebrácká. Zemský sněm příčině
ním Němců nedal souhlae k sněmovníma projednání
tak zvané „nouzové akce“. Rozeohvění na všech stra
nách. Nutnost bezodkladné pomoci uznávána na straně
české i německé, ale bydra národnostní zloby rozeá
pala poslední pásku lásky a aJucita aněmovníků ně
meckých k ubohému lidu jimi zastoupenému. Zhyň
tedy, lide, jen když zvítězila politika nad humaniton!
Všeho však do času!

Panorama Národní Jednoty Severe
české v Hradel Králové vystavípříštítýden
ve svých místnostech, v bývalém klášteře za kostelem
ev. Dacha, 50 obrazů „Z pařížských zahrad“, mezi ni
mi: Les Vorseilles, zahrade Luxemburgská, sad Món
ceau, zahrada de Plantes, návrší Chaumontes, lesík
de Vincennes, lesík Bulonský atd.

Válka prasko-rakouská roku 1966.
Pod tím názrem vydal Ed. Cbanra epis, na který své
čtenáře upozorňujeme, poněvadž máme za to, že po
psání událostí r. 1866, jichž dějištěm bylo také naše
okolí, bude mnohé a pamětníky zajisté nejvíce zají
mati. Ka koize jsou přidány 2 mapky: východních
Čech a bojiště králové-hradeckého a krom toho sku
pina obrázků Prvé vydání knihy této bylo v několika
málo měsících rozebráno. Cena 1 K, poštou 1 K 10 b.
Na skladě — u všech knihkupců, zejména však v knih
kupectví A. Píša v Brně Rudolfova ul. č. 11. —

(Zasláno).

Pozvání duchovenstva
z vikariátů: Kosteleckého n. Or., Králického, Lan
škrounského, Náchodského, Opočenského,Pardubickéhn,

Rychnovského a Vysokomýtského na

volnou konferenci duchovenstva,
která ee konati bade v Týništi n. Orl. (na křižovatce
drah) ve atředu dne 4. listopadu 1908 od hod. 11/,
do 4 hod. odpol. v tamní faře. Program: 1. „Nábu
ženská matice, její poměr k státu, povážlivý stav a
záchrana“ ; pojedná Jan Nep. Řehák, b. vikar. sekretář
s děkan na Opočně. %. Praktické pokyny o účtech
kostelních podá pan Ledielav Seidel, farář Li
čenský. 3.. Volné návrhy. Poznámka. 1.. Kdo
by sám mimo to o něčem pojednati chtél, nechať se
oblásí u pl. t. pana Josefa Kaplana, b. vikáře v Cu
vlavi, p. Brandýs n. Orl. a spolu oznámí předmět po
jednání. 2. Kdo by si přál v Týništi n. Orl. pooběd
vati, nechat se před tím ohlásí na faře Týnišťské
listem, by jemu oběd v některém hostinci tamním byl
objednán asi za 1 K 50 bh. 3. V minulém čísle t. 1.
b3:-ynedopatřením opomenuty včele pozvání vikariáty
Králický a Rychnovský. Prosíme důst. pány z obou
eoasedních vikariátů těchto, aby ono nedopatření ve
"lé nevyklálali a na konferenci četně se ráčili do
eteziti, Pořadatelstvo.

(Zasláno.)
Pozvání.

P. T. Členstvu Vševdborového edružení křest.
dělnistva zvláště v diecésí královéhradecké, Politické
družstvo tiskové epolečně a ústředním diecésním ava
zem katolických jednot a s ústředím Všeodborového
sdražení pořádají socialní kurs v Hradci Král. v Adal
berting, v němž budou probrány odborně vzdělaný
mi řečníky nejdůležitější časové socialní otázky. Kurs
rozdělen jest na 4 oddělení. V prvém oddělení dne
15. listopadu promluví „O podstatě socialní demokra
cis“ p. dr. Reyl. Programy strany křesť.-socialní, 80
ciainé demokratické a národně pocialní srovná p. ka
techera Jakl. © nynějších a příštích úkolech křesť,
eo-ialismu pojedná p. katecheta Dvořák. Kars bude
pořáján vžíy odnalelna +1 3—6 hodin večer. Po
přednášce kežl“ zabájí sa rozhovor. Každé další od

dělení bude pořádáno ve 14 dnech, tedy dne 29. listo
padu, 13. a 27. prosince. Kars jest bezplatný a vstop
na legitimaci volný. Legitimace vydávají venkovské
jednoty, odbočky a skopiny Všeodb. sdrašení svým
Členům samy, aneb zmínéná pořádající představenstva.
Přiblášky dějtež se představenstvu pořádajících jednot.
Další program bade vždy v Čas oznámen. Komu mož
no, nechť se účastní celého kursu aneb aspoň té před
nášky, která by ma byla prospěšnou pro šivot sou
kromý neb veřejný.

V Hradci Králové, 24. října 1908,

des. Polák,
t. č. tajemník.

Jos. Urban,
t, č. starosta.

(Zasláno)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I, ulice Karoliny Světlé č. 10.

Velecténý Pane!
Bděloji Vám, že korunky šťastné došly, s nimiž

spokojenost pouzevyjádřiti by nedostačilo, neboť to by
znamensio, Že jste provedl je dle plánu svého a mého
objednání; av Vy jste učinil více, nežli vyjednáno
bylo a proto zasloužíte můj srdečný dík. Rodička Boži
a Pánem Ježíšem, jichž sousoší korunky ty zdobí, Vám
odplaťtež radost, kterou jste mně a osadníkům mým způ
sobil. Aš budu opět něco potřeborati, najdu si Vászase.
Odporučením ovšem ku jiným důstojným pánům šetříti
nebada.

Přeje Vám mnoho zdaru od Pána Boha

jsem oddaný
Frant Smola, farář.

Štěpánovice u Tfeboně, 25. června 1903.

Důstojnépány =
soěcence s r. J669

prosím nalehavě, aby ve snámé sálešitosti hleděl
kašdý v kruhu svých konseminaristů něco učiniti,
jimak věc sůstame nevyřísena. Chybí dosud 300.

O sdělení výsledku prosí smašně 4 R:

Listárna rodakoe.
Na žádost p. Bedřicha Vojty, správce školy

v Koraticích,ochotně potrrsujeme,še se dopis z Červ.
Janovic v čís. 42. Obnovy osoby jeho naprosto netýká.

Dp. Olivoví. Co Obnovapřinesla o dekretu
z r. 1762 v „Obraně“, vyšlo z péraredakce samé;
list náš nechtěl déle mičeti k prolhaným útokům, tře
ba če je pan prašský dopisovatel ignoroval. Náš pan

opisovat píše poze v rubrice „Dopis © Prahy“.Tolik z dobrých příčin i jiným na objasněnou.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 24. října 14908. 1 hl.

plenice K 11:00—12-40, žita K 9-30—1000, ječmene
K 830-910, ovsa K 5-00—600, prosa K 9 60—10'00,
vikve K 10-30 —1100. hrachu K 16-50—18 00, čočky
K 30%50—26'00, jahel K 20-—, krap K 1650*—36'00,
bramborů K 3-20--3-40, jetelového semene červeného
K 9200—9600, máku K 28:40—30-00, lněného se
mene K 16:00—1800, 100 kg. žit. otrab K 10-00,
pšenič. otrub K 9-50, 1 kg. másla K 200—2-24,
1 kg. sádla vepřového K 1-62—000, tvarohu K 0-28—
0*33, 1 vejce —7 bh. 1 kopa zelí K 0-00 —000, cerale
K 100—1-60, kapusty K'1-00—200, t hl cibule K 400
—4'80, 1 kopa drob. zeleniny K 0:60—100, 1 pytel
mrkve ď 1:40—1*60, 1 kop. petržele 4-00—4-80, Na tý
denní obilní trh v Hradci Král. 24. října 1903odbývaný
přivezeno bylo: 1) Obilí: bi pšenice 3265, žita 249,
ječmene 342, ovsa 312, prosa 0, vikve 18, hrachu 14,
čočky 0, jahel 8, krup G, jetelového semínka 8,
jatelového semínka 8, máku 1+. %) Zeleniny: zelí 0
kop, cerele 69 kop, kapusty 73 kop, cibule 54 hl.
drob. zeleniny 72 kop, mrkve 59 pytlů, brambor 195 hl,
petržele 38 kop. 3) Ovoce: jablek 9 hl, hrušek 2 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 11 kusů, podevinčat 802.

DSUKNAÉ
nejnovějších druhů tu- i cizo

zemských, jakož i černých

nabízí za velmi levné ceny

Frant. Marek,
český, křesťanský závod suknem

w Liberci.
Vzory na požádání. Též na splátky.

Oznámeni.
Dovoluji si ve známost uvésti, že sa příčinou pře

vzetí závodu

WB“odprodávám U
pomZDOŽÍo 30 procentpřevzaté

m » zásobil jsem sklad vesměs zbožím
levněji čerstvým,např.:

humpolecká, brněnská, krňovská, v nej
Sukna lepšíchjakostech- :

sametové, suameníté jakostiManžestry *'-inýcbtrric. '
Látky pro dámy modPeb vzorů,již

Barchenty
i jiné látky prací, zaručené stálo
barevné, modních vzorů již od

20 kr. za 1 m. počínajíc.
přezné i bavlněné, ručně tkané, od.Kanafasy K

Plátna všeho druha i šíře, Iněná I bavlněná, jakož
i ruční pravá horská.

Damašky
Ručníky

přesné 1 bavlnéné,.
dle, novýchvzorů. '

velikosti

soupravybaternéi bílé,kapesniky,.
servitky, ubrusy všehodrobu'a

W- Uplné-y
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných.
šatových, blůsovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, suprav vlněný bavlněných

Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové,"2 mean:
0lo é zástěry, oukně, šněrovačk jno

jh, rar, dočtníky a kravaty aid, Namcenyvelice levné.

opeciel, sklad klatorského prádla,
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnéseý žinilkou kus pouze 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již zl. 1:55.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky trikolovédětskéod 32kr. počínajíc.
černéa ba „j irůzné

Glot pro pp.krejší s dámskémodnísíněv cenác
zvláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvěděčitiráčilo, nebot jest stále sna ou
mou, bych při skrovrném zisku velkého odbytu docílil a
takto levné svoje P. T. odběratele obsloužil a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň si zschoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka,
dětve Filip Zelner

v Hradci Králové,Yozé sáměsí5
Výhodný vánoční nákup. ——

Podporujte nový, ryze český a křesťanský
závod.

Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha..

Již rozesíláme

kalendář „STÍT“
na rok (904,

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudu
biznounejdp. biskupa Dra. Josefa Dou
bravy, Sv. Otce Pla X, V. V. Tomka,
JUDra. Fr. Riegra, oměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Thumy,
panoramatem městu Hořic.

Z bobatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější:
Sestra Benigna. Píše* ,*
Proč stréček Neevajba zlobile se na felčara

a na páne s rohatéma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Humoreskaod K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal Vladimír Hornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a najChru

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napsal

František Jiří Koštál.
Hospodářská besidka. PokynyJosefa[Dumka,ze

mědělského inspektora.
Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje

Jiří Sahola. —

I ostatní kratší články jaou-zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelského tisku každý katolík
důležitost vašeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače | tucet za 8 K,při hotovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nádavkem.

Zakázky přijímá a obratem vyřídí

Risk. knihtiskárna v Hradci Král.



Prodá se úplně novýhrací stroj
(plano-automat)

patent Jebavý, výhodný pro hostince, který pů
vodně stál 850 korun. Nyní lze koupiti se značnou

slevou. Kde, poví administrace tohoto listu.

P: T. pánimalíři
| kteří by chtěli pracovati ná
> vrhy pro malé sv. obrázky,
- podejtež lask. své nabídky

písemně

mě Karel Šimek
v Čes. Budějovicích.|

Retlektuje se jen na umělecké
sily.

—————
Kalendáře

českého katol. lidu
na rok 1904.

„Aj, stojím u dveří a tluku.“
. Zjev. sv. Jana III. 20

Ka slovům témto překrásná illustrace, chromolito
grajieky provedena ve třináctidarvách, bí dojmem,
Jako by do příbytku a obrasem tímto el vytoužený
klid a svatý mír. Vsácný tento obras budou míti přílohou,
sa titulní obras, všechny násled. naše rodinné kalenddře:
Vlastenecký Poutník. Veliký.RedaktorVáci.Špaček.

Cena 1 K, tucet za 5 K. Hojnost krásných povídek.

Vlastenecký Poutník. Na RedaktorVáci Špaček.Svatováclavský kalendář. Veliký.RedsktorVáclav
paček. Cena 1 K, tucet 8K. Vyniká vybraným obsahem.

Svatováclavský Kalendář. Malý.RedaktorVáclav
paček. Cena 60 h, tucet 4 K 80 h.

Malý Vlastenecký Poutník a Malý Svatováclavský
Kalendář jsou nejlacinější české kalendáte rodinné.

Vlastenecký Poutník Svatováclavský. Redaktor
Václav Špaček. Cena 1 K 10 h, tucet K 11-20.Objemný
kalendář vznikl sloučením Svatováclavského a Poutníka.

Maria. Redaktor prof. Jul. Košnář. Cena 1 K, tucet za
3 K. — S bohatým, zábavným a poučuým obsahem.

Meč. Pořádá Váciav Kotrba. Cena 1 K,tucet za > K.
Množství krásných povídek činí jej velmi zajímavým.

Praha. Kalendář zábavně-poučný. Cena 1 K, tucet 8 K
Redaktor dr. Jan Zítek.

Rodina. Velkýkalendář katolický Jost souborem předem
uvedených kalendářů, následkem toho jest nejobjem
nějším. Cena 2 K, tucet 16 K.

Dále jsme vydali:
Kalendář křesťan. sociálů českoolovanských.

Kapesní formát. Brožov. 60 h, tucet 4 K 8u h, váz
90 h, tucet 7 K 20h.

Kapesní kalendář českého dorostu. Celýnáklad
loňského ročuíku byl re 14 dnech rosebrán. Cena brož.
40 hb, tucet 3 K 20 h, váz. 70 h, tucet 6 K 40 hb.

Zásilky kalendářů vyřizujeme dle postupu, jak

dojdou obodnárky“ Jednotlivé výtisky zasíláme kříž
krem, větši objednávky v balíčkách poštou neb po dráze“do by si přál prospekt našich kalendářů s objednacím
listem jako prodavač kalendářů, račiž nám dopaati.

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna
a nakladatelství

V. KOTRBA, PRAHA II. 200.

„KŘESTAN
posvěcený.

SestavilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejav. Trojice v La Marche. Dle III. vydání

Kameš, farář v Chřenovicích.Ná
ladem biskupské konsistoře,

Stran 514 — 8*. —Uena brošovaného výtisku 1 K
40 h,franko 1 K60 h; vtuhé vazbě
1 K60h, franko 2 K; o kůži 9 K60 h; frankoAKO.

Recensí pochvalnou této výtečné adorační knih
viz v červencovém sešitu „itádce duchovního“ r. 1800.

Česopin: 88. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.to. (říjnové) 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné blak. knihtiskárné
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walrerem máme knihu tuto za lepší a
přihodnějšh pro členy věčného klanéné nežli onu,

něvadž podává nejenhoj modliteb, ale i my
ek k rosjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro savé členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouhonédeho nového.

Kniha obsahem děl se na 3 díly: DÍL 1. hudí
te zvláště pro lid, chovaje pěkné, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o měi svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — DÍL II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. - Díl III. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k sv. přijímání, ke měiesvaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.

přeložit W

str.

= NÁDHERNÉ=
DÍLO OBRAZOVÉ

F
jj ZAčeskou jj

SLÁVOU
POŘÁDÁ KAREL HIPMAN.

Sledujíce slavnou svou hístorli, zdaž neza
toužíme seznati ona místa v cizině, kde ode
hrál se nejeden akt české slávy, místa, která
posvěcena jsou českou velikostí a uchovala
jeji stopu až do dnešního dne? Pohledy na
tato místa, kde Česká sláva lakořka jakoby
zkameněla, přineseme v nádherném tomlo
dile, které na způsob „Letem českým světem“,
jež u české veřejnosti až dosud jest v dobré
paměti, předvede měkolik set skvostných
obrazů, poutavým slovným výkladem do

provázených.

Každý sešit formátu 4", jenž při
nese 12 obrazů, za 40 kr. (80 h).
Předplatné na 10 seš. K 8-80, na 20 seš. K 17*60
i s pošt. zásylkou. Uplné as v 30—35 sešitech.

NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA
PRAHA, Spálená ulice číslo 13.

VÍDEŇ L., Schotlenring číslo 1. ©

ánovní nábytek
ze 3 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoru, bodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmí levmě na prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís. 353. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, s ob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

L Malý Caleolismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. VUBŮNÍ CalOOLISMUS
katolického náboženství.

Cena I výtivku vázaného 64 k.

a, VBLKÝClBOLISTUA
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechimny jsou sc na valné schůsí biskupů ra

"kousbých ve Výdmídne 9. dubna 1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 180, rlevou proti hotovému zaplacení.

Roszdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s přislušným vy
světlením dokaždého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

padného druhu katocbisma Br chudé. Dlepoměru, v jakématechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela apraved
livě dostane se poměrný počet (přes 180/) pro tutéž školuzdarma pro chudé.

Instrukce o Katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem vwHradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

Právě vyšlo
10. čís. »Časových Úvahe«

redakcí Tb. Dra. Pr. Reyla, s obsahem:

KATAKOMBY
NapsalJam Bělina.

32 stran.
Cena Shaléřů.
Při hromadných objednávkách

aš 509, slevy.

Bylo věru na čase, aby ae zpopularisovaly
nové znamenité výzkumy v katakombách, jež jsou
ak význačnou apologií naší katolické víry. Anc,
vědecké bádání v římskych katakombách stkvěle
potvrzuje, že naše víra jest táž, jakou vyznávaii
prvotní křesťané. Zajímavý spisek J. Běliny pře
bledně a obsažně o tom pojednává.

Objednávky obratem vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci králové.

V"
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 knihkupeckábrožovaný©-< -©44 42h
vázaný v poloplátné . . . . . . . + +. 84
vázaný v celoplátné . . .'. . . . . ... 63h
vázaný v celoplátné se zlaceným křížkem . . 74 c
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v kůži se zlaceným křížkem a ořízkou „KPW

Biskupská knihtiskárna.

———————————>
BasPřijme se zručný"i

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodiny v trahlářském

závodě

Frant. Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)ReU..
výhradnějen kaučuková,

vyrábí za ceny mírné

Razílí 0 JosefKable1 Prazeč.p.Bl

Víno "4%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertina« v Hradci Králové.

Nový moderní druh čistě
vlněné látky pro pány na ©
obleky. Zvláštní přednosti: |

Vzorek této látky, jakož ©

zimníky a uletry jen zaru“

Krásný vzor, výtečná jakost

: - Nuvštivenky
i bohatý výběr moderních |

čené jakosti a v mírných

Pongée

a levná cena.

drahůnaobleky,svrchníky,| všech druhů
cenách se na požádání © nabízí
knahlédnutífrankozašlou| Biskupská

První český zasíl závod knihtiskárna.

Ed. Doskočila



Hradec Králové.
Telefon č. (7. Peací stroj.

Založenor 1860.
všeho druhu, nadísí Vyznamenánstátní medailii

ve velkém výběru a sa svláště výhodnýchpodmínek

Karel Šimef v Č. Bndějovicích.
Op- Vsorky jsou na pošádání k disposici. M

Svaté obrázky |

doporučujeKarel Zava
zlatník apasířv Chrudimi

a svůj hojné zásobený

slkklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
lastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
lích věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se styr
zením Jeho biskupské Mi.
losti, Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravé kalichů,
monstrancí, cíborií, relikvi
átů, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

O" Filialka w Hradci Králové. "B

Založeno roku 1810.

Nejstarší katolický český velkozávod

JOSEF ESKUDLA,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna kuvyšívání a hotovení mešních rouch,počínajeod 34 K,pluvlálů, dalmatik, korouhví,

praporů, cirkevního prádla atd., pak dle paříž.ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, cíboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukoutrvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu z doby pařížaké výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníšeno bylo, doporučuji se ku svědomité a rychlé
obsluse.

© reelnosti závodu ovědčí mnoho tisic
edporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresování vědydoslovné se vyprošuje.

pí —“
Každé hospodyňce

možno blahopřáti, která s ohledem na zdravi, úsporu
a lahodnosť Kaáhreinerovy sladové kávy užívá.

Zdvořilé prosbe: Při nákupu neračte pouze
»sladovou kávu«, nýbrž výslovně vědy — Kath
reinerovu === aledovou kávu Kneippovu šádati a to

Mnichov.

SAVA

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách) jh
i | (OdratrP, J. Noškudiy, faráře ve Yýprazhticieh) i

M doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu [
' svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

praporů a kovového ndčlní.
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku i

se na požádání franko zašlou.
—CIT TUTTI TLIMOTIUTVUTONITUI INZIKOLONMNO:

[RECEZIIL©

První královéhradecké knihkupectví

a antikvariát

Bohdan
Melichar
v Hradci
Králové

(bývalý závod Poaplšilův, založený r. 1808)

máveškeré, kdekolivvydané neb oznámené

knihy a hudebniny
stále na skladě

a zasílá seznamy, jakož i první sešity všech
vycházejících děl

na ukázku zdarma.

Výpravnačasopisů.

goodpyezyjoo0vy

Školním a spolkovým knihovnám posky
tují se zvláštní výhody.

Školní knihy. Antikvariát.

Velký výběr modlitebních knih.

Zásilky na venek vyřizují se obratem pošty.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly:
8 j. V nejmodernějším provedení

s úplnousárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádánízašle,

Důvěry hodným sásilky na výběr téš $ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Odborný lékař nemocí ženských
MUDr.

Jaroslav Hausman,
. č.p kologické kžimikem. aesletent pyzae y

Praka II., Táborská ulice č. 61,
stanice elektrické dráhy n potravní dané v Žitné

ulicí a na Komenského nám,

ord. od 2—4hodin odpoledne.



Tento způsob psaní Č. U. dokazuje jenom opětvády víc a více uznávanou domýšlivost jisté
části pokrokovýchpánů, která počíná škoditi

již celému stava! — Aby pakprakticky Č. U.dokázal, jak to myelí s tou Jáskou, již kočžím
odporačuje, tu v témže čísle 6. ped záhlavím:
„Kně:í domáhbají se zvýšení platů“ spůsobem
nízkým napadá snahu kněžstva ozlepšení bíd
ných existenčních poměrů, jichž neudržitelnost
musí doznati každý poctivec. A v jiném čísle
pod nadpisem „Kdy není bída“ nepřeje faráři,
že osadníci mu staví faru a žo rádi na ni dají
« +. V Lep. ke Korint. v kap. XIII čta: „Láska
nezávidí, nečiní nic na ohlonbu, nenadýmá se,
není cti žádostivá, nehledá, co jejího jest, ne
vzpouzí se, nemyslí zlého, neraduje se z ne
pravosti, ale raduje ge pravděl“ — A nyní

orovnejte pánové z „Č. U.“, jak zachovaly se
opisy katolické, kdyš jednalo se o úprava

vašich platů, která se dotýká i kněžetva jako
poplatníků a jak počínáte si nyní vy, když
začíná se nižší kněžstvo domáhat zlepšení své
lidské existence! — Kde jest — nepravím
lásku — ale aspoň smysl pro trochu sprave
dlnosti?

(2 Příští „úprava“ školy. Jest známo
čtenářům našim, že protestanté vydržají si
v Čáslavi zvláštní klerikalní ústav: na vzdělání
učitelů, aby mohli obsaditi své soukromé kon
fesní školy klerikalním učitelstvem. Nikdy
jsme neslyšeli a nečetli, že by baď protestant
ské aneb liberalní české listy mu.klerikalní
toto nebezpečí v učitelstva poukázaly, ačkoliv
katolické ústavy na vzdělání učitelek jsou
každodenním strašákem českého lidu. Nevší
mali bychom si ani my tohoto klerikalního
Školství evangelického, ačkoliv poslední udá
losti nás poučily, še nutno pohlížeti na „po
hrobky“ českobratrské s většípozorností k vůli
jejich podezřelým stykům 8 cizinou a tudíž že
i notno všímati si vzdělavacích pramenů, odkudž
své názory čerpají. Nevšímali bychom si 600
kromého školství protestantského, protože my
slíme, že za své peníze může si poříditiškoly,
jaké se mu právě zamlouvají. Ale protestanté
sami zabývají se tou dobou pilně otázkou
svých soukromých konfesních škol a pronáší
vají názor, že by konfesní školy měly býti
zrušeny, poněvadž prý nyní moderní škola jest
tak nábožensky bezbarvou, že by mobla děti
všech vyznání docela harmonicky vyučovati.

Nep atí-li úsudek tento o moderní škole
v plném rozsahu, jest přece jisto, že evange
lické děti v našich obecných školách žádných
příkoří pro své vyznání netrpí. Ba na střed
ních a vysokých školách těší se evangeličtí
žáci u liberalních profossorů okázalé přízni a
přímo nespravedlivé shovívavosti. Ale přese
vši konfesní bezbarvost nezamlouvá se naše
škola p. pastora Šádkovi, jeuž si přeje, aby
se ze školy odstranil pozdrav „Pochválen buď
Pán Ježíš Kristus!“, kříž před modlitbou, ma
rianské písně a modlitby, čtení o sv. Václavu
atd. (Hl. ze Siona €. 43.)

Chápeme, že to jest veliká opovášlivost
katolického poplatnictva, že k vůli 2%, po
platnictva evangelického neostýchá se žádati—————————————
trní, Vzpomněl doma na udřené rodiče, jak měli
k večeři na loupačku lojovaté brambory, jak nyní
už dávno na chudém loži spějí a on tu měl
k večeři pečení a nyní zbytečně peníze propíjí...

*Co jsi se zamyslil?e vzkřikl naň Fousek. —
»Sn:d nevzpomínáš na nějakou lásku doma? —
Vezmi klobouk a pojď, ukážeme Ti také noční,
velkoměstský život... .«

sAle kamarádi, já už... ..«
„Nic už, žádné ale, jen pojďl« A Fousek

a Zelený chytili Jiránka a vlekli ho pustými uli
cemi. Najednou stanuli před jakousi kavárnou.
Dvéře byly přivřeny, zdálo se, že uvnitř mrtvo,
jen světlo prozařující červenými záclonami' svěd
čilo, že možno vejíti.

„Tak seml« — A Fousek a Zelený otevřeli
přivřené dvéře a strčili Jiránka do vnitř.

Ten zůstal, jako když doň uhodí, Pět dívek
nedbale a nápadně ustrojených vysypalo se jim
naproti.

+Má úcta, pánové, račte dálla A každá z nich
chytila jednoho studenta pod paží a vedla ho do
vedlejší místnosti. Na Fouska se přilepilydocela dvě.

Jiránek neviděl a neslyšel,
»No, vy se snad stydíte, mladý pane?« —

A Jiránek cítil, jak dívka žbavými pohledy zrovna
ho bodá, jak... — — —

V tom okamžiku už se necítil. Zahořel v nej
hlubších útrobách studem a bnus div mu duši
neotrávil. Vyškubl se dívce jako zraněný tur,
cbytilklobouka už bylvenku... —— —

»Nestoudnál« odplivl si. — »Byla by mne
snad... Nestoudnájedna ....l«

A Jiránek utíkal ulicemi jako divoký. Ani
neslyšel, jak drubové se mu chechtají a jak ho
volají zpět. Běžel slá.e, ani nevěděl kam. Kde
bydlil, už si nepamatoval.

Najednou ocitl se u dveříchrámových. Bylo
tam tak ticho, tak útulno. Jiránek přitiskl se do
tmy, sejmul klobouk a rozpálené čelo položil na
studené, železné dvéře chrámu,

od své školy, aby dítkám jejich větěpovala
úctu k tomu, co jest otcům a matkám svato.
Taková opovážlivost jest rozhodně křiklavá
nesnášelivost a proto činí evangelíci dobře,
když si své zvláštní klerikalní školy vydržují.
Naše školy nemají tedy důvěry u hrstky evan
gelíků, ačkoliv k vůli nim činilo se násilí 989,
katolického žactva. Po tolikaletém poklonko
vání evangelické menšině trochu slabý kom
pliment pro liberalní naši škola!

(8) Uprostřed hle nepřítele v biku
bojec český v korybantském křiku

adokanuje noži neplechua je svoji u,

še neníKonrád Wallenrod,
meb vlast má jenom sa svou macechu,
v náš spolknouti chce nuly, jepice
a shnilé kapry v českém rybníce,
přehromný ten velký rek:
— kanonýr to Machar — Jabůrek.

Politický přehled,
Zemské sněmy téměř všude nutí se do práce,

na moravském projednává se už rozpočet; pouze
brány sněmu království Českého zavřeny. Vy
jednávalo se tu sice, aby dosaženo bylo dohod
nutí, kterým by byla dělnost snému zabezpečena,
ale marně, Zasedání sněmu českého bude skon
čeno zároveň s ukončením Činnosti ostatních sně
mů. Prozatím pracuje se jen v komisích snémov
ních. — Proti zamýšlenému dělení diecésí v Če
chách na všech stranách podávají se od obcí
protesty. Také poslanci čeští všech stran v té
příčině podali dne 5. listopadu Jeho Em. kardi
nálovi pražskému pamětní spis. V nejbližší době
přibude prý do Prahy papežský nuncius z Vídně,
aby se osobně informoval o poměrech v Čechách.

Dáležitou politickou událostí jsou ústupky,
jež ve věcech vojenských byly Maďarům povoleny.
Devítičlenný výbor liberální většiny na sněmu
uherském sestavil požadavky maďarského národa
ve věcech vojenských, a na základě těchto poněkud
zmírněných požadavků jmenován hrabě St.Tisza
předsedou ministerstva, jež už dne 3. listopadu
složilo přísahu v ruce císařovy. I oposice naproti
povoleným ústupkům jeví se smířlivější, tak že
v Ubrách co nejdříve nastati mohou poměry
klidné. Z vymožeností maďarských nejvýznačnější
jsou tyto: Pět armádních sborů dostane na pra
pory odznaky uherské, v trestním řízení vojen
ském bude se užívati maďarštiny, v uherských
plucích budou důstojníky příslušníci státu uher
ského, vojenské úřady v Uhrách budou si dopi
sovat s cívilními maďarsky, atd. Vítězství maďar
ské projevilo se už v praksi nařízením ministra
války ryt. Pittreicha, aby nakasárnách, které jsou
majetkem státu, byly příště nápisy maďarsko-né
mecké, na těch pak, jež patří obcím a komitátům,
čistě maďarské, Tak Maďaři vlastně dosáhli, co
chtěli.

Turecko nemá se nijak k opravám, hledíc
provedení jich co nejvíce protahovati. Turci sami

»Nestoudnájedna...| — Ajá...? —
Fil — Aadulko, ty světice, jen vzpomínka na
tebe mne zachránila, — A moji rodiče, moji ubozí
rodiče, kdyby tak věděli.. .

A Jiránek začal škytati a hořké slzy kapaly
mu z očí. Nemohl je ani zastaviti.

»Bože můj, děkuji Ti, že jsi mne vysvobodil.
Já přišel hledst do Praby moudrost a zatím byl
bych býval utonul v babně ...

A Jiránek začal plaksti znovu.
+Bože můj, slibuji Ti, že jsem tohle učinil

dnes poprvé a naposledy. Moudrost přišel jsem
do Prahy hledati a tu také najíti chci. Vždyť
snadno spatřena bývá od těch, kteří ji milují a
nalezena od těch, kteří ji hledají. Moudrost pů
sobí neporušenost a neporušenost působí, aby byl
člověk nejbližší Bohu... Neporu
šeným chci zůstati, vždyť chci býti blízkým Tobě,
o Bože můj ....! V tom vidím lidskou důstoj
nost, v tom zřím cíl člověka...

A Jiránkovi začalo býti najednou tak nějak
teplo u srdce, oči začaly se mu klížiti, usedl do
koutau chrámua...

A zdálo se mu, že vidí své udřené rodiče,
že vidí svou Anničku, jak se naň usmívá, zdálo se
mu, že slyší najednou vznešené akkordy varban
že vidí dým kadidla vznášeti se k nebesům, že
vidí Nejsvětějšího v záři voskovic a světela zdálo
se mu, že u velebnou tu náladu vpadá jakýsi
sotva slyšitelný chorál: »Spasena učiň lid svůj,
Hospodine, a požehnej dědictví svému ....— —a«

»Mladý pane, vždyť tu nastydnete la — S těmi
slovy budil za svítání Jiránka strážník. Ten vstal,
začervenal se a zdálo se mu, že měl nějaký ošklivý
sen, z kterého nyní se probudil, Jako opilý po
tácelseulicemibledatsvůjbyt... ————

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha
viděti budou.

— — —

svým chováním v poslední době ohrožují mír na
Balkáné více než bulharští povstalci. Jejich ukrut
nosti dobánějí i na dále křesťanské obyvatelstvo
k zoufalství,

Z činnosti katol. spolků.
Z Týmlště m. O. V neděli -dne 8. října o

7. hodině večer pořádá v aále „Panského doma“ v Tý
ništi n. O. křesť. aoc. lidový spolek zdejší členskou
měsíční schůzi, při níž promluví vp. J. Pradič z Ne
bovid „O českoslovanské pouti letos do Lúrd pořá
dané“.

Z Dobrušky. Zdařiláschůze konána 35. t,
m. Pozvaný řečník vp. Jiří Sabula z Hradce Králové
v delší řeči probral kaltarní, hospodářský i národ
nostní pokrok našeho národa za zlaté doby Karlovy.
Končil povabuzením, abychom se nikde nestyděli za
církev tu, která nám byla nejlepší podporou v našem
pokroku. Četné shromáždění vyslechlo p- řečníka
s nspjatou pozorností. Po přednášce na vkusném a
prostorném jevišti provedeno několik sólových výstupů
s nevšední rutinou. |! na této schůzi bylo patrno, že
jednota zdejší kráčí atatně za pravou vzdělaností a
fe její členové vynikají nevšedním nadšením a ově

domělontí, Jen tedy svorně dále ka předu po cestě!

Zprávy místní a z kraje,
Šedesáté narozenimy v tichosti oslavil

dne 6. listopada vdp. P. Antonín Rejzek, superior
Tovar. Ježíšova u P. Marie v Hradci Králové. Velo
zasloužilý jubilant znám jest svou blabodárnou čin
ností po Čechách i Moravě. Podíl jeho na obnově
svatyně Velehradské, obnovený chrám Panny Marie
v Hradci Král., činnost jeho spisovatelská — napsal
životopisy uv. Josafata, blah. Edmunda Kampiana,
blah. Anežky České a různá jiná drobnější pojednání
— a působnost jeho misionářská svědčí o jeho ašlech
tilé snaze, pracovati ku cti a chvále Boží a ku pro=
spěchu spolubližních. Ad multos annosl!

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Veřejnoučítárna průmyslovou navštívilo
v měsíci říjnu 891 osob. Domů zapůjčeno 467 080
bám 1138 růz. předloh neb odb. knih, do okolí 13
osobám na 117 předloh. V čítárně samé za tutéž do
bu vydáno na 1384 žádanek přes 7000 předloh neb
odb. děl mimo knihy, které jsou volně vyloženyv pří
rační knihovně, Časopisů vykládá ae tou dobou 62.
Jelikož stávající místnosti čítárny nestačí stále vzrů
stající návštěvě, nutno omeziti studujícím třech niž
ších tříd a žákům měšťan. školy přístup do čítárny
pouze na středu od 6—8 hod. večerní. V lednu uspo
řádán bude 4 neb bdenní bezplatný kurs „pro barvení
a moření dřeva“. Kdož z pánů trablářů chtěl by se
kursu zúčastniti, přiblas se co nejdříve u řed. musea.
Na prosinec t. r. obmýšlený večerní kurs účetnický
pro zámečníky bude se najisto odbývati, sejdo-li se
nejméně 10 přihlášek o přijetí do kursu. Přiblášky
přijímá taktéž ředitelství prům. musea,

Ze Všeodb. sdružení kř. dělmietva.
Schůze užšího výboru dne 31. října. Přítomní: Poch
mon, Karásek a Polák. Podpory nemoc. uděleny:
Jankovi Č. v Ústí n. O. za 7 dní 6 K, V. Kulhánkovi
v Náchodě za 7 daf 3 K, Pokorná Anně v Sedlci za
14 dní 6 K, F. Sedláčkovi v M, Čermé za 7 dní 6 K.

Kroužek úředníků a mládomců v
Hradei Králové pořádáve středadne 11.listo
padu 1903 ve dvoraně „Adalbertina“ II. dramatický
večírek za laskavého spoluúčinkování P, T. členů Jed
noty divadelních ochotníků „Klicpera“. Pořad: „Své
dek“. Dramatické dílo Jar. Vrchlického o 1 jednání.
Regiseur p. Beránek. — „Maroušek“. Veselohra ojl jed
nání. Napsal L. Archleb. Regiseur p. Červený. Začá
tek o půl 8. hodině večer. Čistý výnos věnován bude
chudým studujícím zdejších atředních škol.

Divadle v Adalbertimu. Jednotakatol.
tovaryšů v Hradci Králové sehraje v neděli dne 8.
listopadu t. r. divadelní. novinka a regertoirní hru
Národ. divadla „Drama čtyř chudých stěn“ o čtreru
dějství od Fraatiška Šuberta. Hudbu v meziaktí ob
stará hudební kroužek Adalbertina. Cenymafst: Křeslo
80 b, přední řady redadel 60 h, zadní řady 50 h,
k stání 30 h, dělnický, vojenský a studentský lístek
Av h. Začátek o půl 8. hod. Lístky vydávají v sobotu
a v neděli v čís. 1. v Adalbertinu.

Z Obecné kuchyně. PředstavenstvoObecně
kuchyně v Hradci Král. svolává na 7. listopad o 3. hod,
poznovu valnou schůzi. Prvá, jež svolána byla na 50,
září,se nekonala, poněvadžse dostavily pouze 2 členky a
jednatel. Je s podivením, že se pro spolek, jehož dů
ležitost všeobecně jest uznávána, tak malá účast jeví,
Aby tudíž zabráněno bylo možnému snad zániku
Obecné kuchyně, obrátilo se představenstvo na mnohé
dámy s písemnou prosbou o součinnost ve spolku.

Nedostatek vody. Dle usnesení městské
rady královéhradecké ze dne 26. října t. r. upozor
ňuje se obecenstvo opětně, aby pitnou vodou co nej
více šetřilo, ježto jinak by mohl nastati velký její
nedostatek.

Přírodní sjev. Na Dušičky kolem 65.hod,
ranní vznesl se nad Hradcem povětroň, letě bleskem
od východu na západ. Na chvilku ozářen kraj oslňu
jícím světlem, načež následovala silná rána, Zjev tento
pozorován i na jiných stranách v Čechách.

Záhadná událost. Do záhadné události,
která se dle vyjádření ponocnéhoŘeháka stala vnoci
dne 27. října na pražském mostě v Hradci Králové,
dle níž neznámí dva muši svrhli taktéž neznámého
s mostu do Labe, vnikl dosud pramalý paprsek ji
stoty. Na Dušičky k večeru nalezena totiš v Labi za
Opatovicemi u obce Dřítče mrtvola neznámého muše,
který se nyní potahuje k záhadné oné události. Mrt
vola ovšem mobla býti od Hradce zavlečena proudy
až ke Dřítči, neš důkaz spojitosti ještě neodůvodněný.
Jsou sice také osoby, jimž se na Všecky svaté večer



kolem Labe jdoucím zdálo, že z míst ponocným ozna

čených vyplala mrtvola; pro panující však šero pozorující nemohlí zúplna rozeznati, byl-li předmět plo
voncí mrtvolou neb něčím jiným. Snad další pátrání
objasní, jedná-li se tady o žert neb o případ sku
tečně vážný.

Vspomínko ma dušičky přivábilao
Všech svatých a o Dušičkách na oba hřbitovy hra
decké na Pouchově a v Koklenách nepřehledné množ
ství lidu. Poboda byla překrásná zvláště na Dušičky.
Ozářené hřbitovy v okolí na večer o Všech ovatých

úchvatným dojmem působily na cestující drahou s Kostelce n. O. do Hradce Králové.

Místní odber českosiovanské ob
chodní besedy v Hradel Králové pořádá
dne 8. listop. o 3. hod. odpol. širší členskoa schůzi
v místnostech u České koruny. Na programu: 1. Ce
lonedělní klid. 2. Zřízení obchodních inspektorů — Ce
skoslovanská obchodní beseda pořádávo všech vět
ších městech v Čecbách, na Moravěa ve Slezsku
uchůte s tímtéž programem. České obchodní pomoc
nictvo tím manifestuje pro spravedlivý svůj požada
vek, celonedělní klid.

Ve prospěch krupobitím postiše
mých přispěly dále: obec Stračov 3 K 6 b, Čistoves
58 K, Bozběřice 20 K, dohromady 76 K 8 b, úhrnem
dosud 3742 K 90 hb.Všem dórcům srdečné Zaplat Bůh!

Několik slov o opravě marinuské
svatyně v Hradci Králové. Byloto dne 23.
června |. P. 1663, kdy byl dán rozkaz z Říma od
vrchního představenstva řáda Tov. Jež., aby započato
bylo stavbou svatyně marianské. Za tou příčinou vy
stěhovali se obyvatelé z domů, které na místě ny
nějšího kostela stály a se rozbourati měly, mezí nimiž
i rodný dům véblasného dějepisce českého P. Bohu
slava Balbína z Tov. Jež., který byl řádovou kolejí
od jeho matky paní Zazany zVorličné zakoupen. Jest
tomu tudíž právě 25“ let. Naže na památku jeko
jubilejní azrál v nynější residenci Tov. Jež. úmysl,
pokusiti se s pomocí Boží a dobrých lidí ke cti a
chvále blab. Marie Panny oobnovu této milé mnohým
svatyaě, aby ji věřící Hradečané ještě borlivěji na
vštěvovali a útěchy a pomoci v ní nalezali. Dne 22.
červnu 1905 započato bylo lešenim snnlivým, které
sobě zhotovil zednický mistr p. Frant. Čsrný, složené
ze 4 pyramid vysokých na 16 m, aby na kolečkách
po kostele se nimi jezditi mohlo, což vepodařilo pomocí
2 hasáků Ani netušeno, že zdivo ijeho ozdoba avnitř bade
vyžadovati tak nákladné opravy. Leckterý kus na stěně,
jakmile se ho zedníci dotkli, ostal jim v rukou. Mimo
to byla by škoda kolikeronásobná, ponechatizubu
času dále, co se opraviti má, když tak nákladné le
čení do svatyně zjednáno bylo. Proto také technická
práce, ač zmizely stopy její odkliděním lešení, stála
nejvíce. S nemalým zájmem sledovali P. T. ctitelé
M. P. očistu velkých polí na klenbě a na kůru, oddá
vajíce se naději, že snad přecese objeví krásné fresky

úvodní, o nichž píše dp. P. Frant Švenda, kněz
ov. Jež., rodák královéhradecký, (po zrušení řádu

r. 1773 prvý farář Novohradecký), jehož otec býval
zdejším primatorem čili etarostou, požívaje veliké úcty.
Opatrně tudíž pátráno po obrazech snad zabílených,
avšak bez výsledku. O bývalých obrazech na klenbě
píše k r. 1664 P. Švenda (v knize Obraz měděný Hradce
Král. ev. 2. etr. 268 a násl.): „Jesuité, nový avůj
kostel vnitř ozdobiti se snažíce, toho roku vznešenou
prací štakaterskou a sličným malováním celý strop
ozdobili. V kopuli nad hlavaím oltářem bylo vypo
dobněné Zvěstování P. M. Po kostele postranních 8
menších obrazů představovalo život P. M. od narození
až do smrti; 4 větší pak, uprostřed na klenbě rozdělené,
vyobrazovaly nebeskou Královnu v obrazích St. Z.
a sice, jak 1) statečná Jabel Sysary hlava hřebem
proráží, 2) moudrá Abigail s Davidem králem roz
mlouvá, 3) slavná Judith hlavu Holoferna stíná, 4)
milosti plná Esther milost před očima Asvera nalezá.
Pilně a sličně maloval řádový br. Kryštof Reichel Tov.
„Jež. —-Malba tudíž na klenbě kostelní potrvala také
až do r. 1762, kdy zhoubná válka zuřila a pruští
kosáci plenili a drancovali a pálili město až brůza.
Na 160 domů tehdy vypáleno bylo. Tehdy vybořela
kolej Tov. Jež. a v marianské svatyní nejen utřecha
nýbrž uvnitř veškerá úprava uhořela, oltáře až dosud
veskrz dřevěné, varhany, lavice, vůbec co ohně pří
stupno bylo, až na oltář v kapli ev. Ignáce, který se
zpovědnicí v této kapli umístěnou zázračně zacbrá
něn byl, jak také nápis nasvědčoje. Ignis nbi religuas
omnes exureret aras, haec una in ffammi8 inviolata
stetit t. j. když obeň všecky ostatní oltáře spálil,
tento jediný v plamenech neporušený ostal. Zajímati
asi bude popis původního oltáře dřevěného, který, jak
vše věrně do jednotliva P. Švenda z letopisů koleje
královéhradecké a z diaria rektorova vypaal, byl r.
1064 hotov, avšak následujícího teprv roku postaven
(Obraz měděný Hradce Král. sv. 3. str. 13.): „Vyzdvi
žen byl nákladem nejvíce koleje, černé sice půdy, ale
silně zlatem okrášlen. Po 4 stapních se přistupovalo
k oltáři, který měl svatostánek z bruškového dřeva
od mistra domác.ho snažnou prací za 300 zl. vzděla
ný mimo ostatní pozlacené ozdoby. Andílci nesli ná
stroje umučení Páně a na dvířkách stříbrný kracifix
za 100 zl. Nad svatostánkem podle dvou velkých
sloupů stály sochy sv. apoštolů Petra a Pavla, pro
střed velký obraz Marie Panny mezi anděly kvítí ne
soucími z hrobu vystapující a dole av. apoštolé žau
noucí. Nad tím druhý obraz nejsv. Trojice, Marii P.
s korunou očekávající, podle něhož též u sloupů etály
sochy sv. Jana hřt. a sv. Václava, us vrcbn pak
uprostřed sr. Michal a podle sochy ev. Ignatia a sv.
Xavoria“; k čemuž dokládá P. Švenda: „který velký
oltář v té podobě ještě až do ohně kozáckého r. 1762
jeme patřili“. Než oltář tento úplně ohněm ztráven

byl. (Dokonč.)
Z Pardmbie. (III. výkazpříspěvkůnaopravu

chrámu sv. Jana Kř.): Alois Vích, žák 2 K, p. c. k.
vrch. official Bonta 4 K, F. Kusý, žák 2 K, pí. Fr.
Sekotová 3 K, dp. O. Vosáhlo,katecheta10 K, dp.

rof. Sakař 6 K, p. Fr. Kohoutek, učitel 2 K, p. prof.

tejskal 4 K, p. A.S. a K, p Klečka 10 K, Karel aJos. Podhorský, žáci 2 K, Jar. Jirout, žák 2 K, p.

Možíš, natěrač 5 K, pí. F. Prokopová 30 K, nejmeno
vaná paní S K, V. Formánek, dák 1 K, nejmenované
2 K, pí M. Kusá 2 K, pí K. Hůbnerová 90 K, pí
Vítková, choť lékarníka 20 K, dp. L Hora, farář v Da
šicích 4 K, ct. manželé Pleschovi 10 K,pí Froblicho
vá 8 K, p. V. Voženílek 20 K, pí M. Pohlová 5 K,
pí T. Masilová 10 K, dp. Jos. Krajíček, farář ve Vo
sicích 10 K, pí Jos. Lavičková, choť c. k. prof.80 K,
nejmenovaný 4 K,pí Jelínková 4 K, p. Jan Vavřík,
měst. tajemník 10 K,p. F. K. (ač.) 4 K,pí Mráskorá
20 K, el.Škorpilová 2 K — z pokladničky 6 K 99 b.
K tomu předešle vykázaných 1740 K 77 h — činí ú
hrnem 2056 K 76h. Další dobrotivé příspěvky přijí
jímá dp. A. Adam, katecheta při novom. škole. —

Na Východočeské výstavě v Pardu
blcích udělenynásledujícímvystavovatelůms Hradce
Králové odměny: Čestný diplom výstavní: Akc. pivo
varu, p. Rosovi V. a p. Pejkrovi Rad. a spol.; zlatá
medaile výstavní: pp. Jelíokovi J., Manychovi Ant.,
Neugebauerovi Ferd., Němečkovi a Dolenskéma, Lang
hansovi; stříb. medaile musea chradimského pp. Be
nešovi a Henclovi; stříbrná medaile výstavní Many
chovi Jos. a pokračov. průmyslové škole; bronzová
medaile státní pp. Kotíkovi J. a Malichovi Ed.; bron
zová medaile výstavní pp. Hlavatému J a Rassovi
Ad.; diplom uznání výstavního p. Skaherskému K. V.

Obchodní škola pro dívky -otevřena
byla dne 3. listopadu v Pardubicích v nové budově

škola toho druhu v Čechách, kde dívkám hledajícím
zaměstnání v obchodech má se dostati všestranného
obchodního vzdělání. Zatím mohlo býti přijato pouze
40 dívek. Vyučování koná se vědy odpoledne a trvá
až do července.

Z Nevého Bydžova. Akcepro založení
podpůrného fondu při národní katolické jednotě došla
příznivého přijetí a hojné podpory zvláště u zdejšího
obětavého duchovenstva, jež plně ocenilo charitativní
význam podpůrnéhofonda v nynějších těžkých pomě
rech sociálních Na podpůrný fond věnovali: Po30 K:
vldp. vikář J. Šrámek, vdp. farář V. Zika. Po 20 K:
vldp. TbDr. Jos. Kašpar, dp. Fr. Matouš a dp. Jos.
Šmejkal. Po 10 K: vldp. J. Fiedler, děkan, dpp. kate
cheti Vladimír Hornov, Emanuel Číhák, Jos. Pícha,
řídící učit ob. dívčí školy ctih. S. Š. Jedličková a
předseda jednoty p. J. Janeček. Šlechetným dárcům
srdečné „Zaplat Bůh“

(11) Z Bělohrada. Naši ochotníci pořádali
dne 1. listopadu divadelní představení „Sedm havra
nů“ ve prospěch zdejší školy. Velky sál lázeňského
hotelu byl obecenstvem přímo přeplněn. Účinkující

dali si skutečně velkou prá aby romantickou báchorku věrně podali. Nejlepším možno nazvati výkon
sl. Šalcovy (Ludmils) a p. Bičiště (Vojmír). Velmi
zamlouvala se i sl. Vlachova jako hrdinka kusu (Bo
žena), jejíž přednes mimický v posledních aktech na
svati lze mistrným. Pan Flum jakožto rytíf Jaroslav
byl zjevem velini sympatickým. Čiperná bra sedmi
bratří bavranů očividně překvapila a rozesmála. Upra
va byla skvostná. Technické a moderní zařízení naše
ho divadla poskytlo možnost uplatniti úchvatné živé
obrazy. Všem účinkujícím budiž vysloveno tímto u
přímné uznání a dík.

Lidové předaášky. „Učitelskájednota
„Komenský“ ve Vys. Mýtě pořádá lidové přednášky
c. k. čes. university pražské v Chocni dne 15., 22. a
29. listop. t. r. přesně o 2. hod. odpol. v sále Pan
ského domu. Přednášsti bude pan Dr. Vlad. Novák,
professor čes. techniky v Brně, o elektřině a pokusy
a demonstracemi. Majitel elektric, centrály, pan park
mistr J. Lichtenberg, dodá ze zvláštní ochoty elektr.
proud k pokusům a potřebné osvětlení sálu. Pořada
telé doufají, že budou tyto extense o nejnovějších ob
jevech z oboru elektřiny, jež jsou pro všecky vrstvy
obecenstva, hojně navštíveny a těšiti se téže veliké
oblibě, jak tomu bylo v posledním časev České Tře
bové a Prostějově.

Z Lomumice m. P. (Pro nedostatek místa
opozděno.) Dne 25. října dostala osiřelá farní osada
svého nového duchovního správce. V době staveb Ha
sových pomníků byla Lomnice mezi prvními, ale i
ona je důkazem, že se v idei husitské dělal u nás
přece jen rozdíl mezi stanoviskem národním a nábo
ženským, hlavně však že byly, jsou a budou marny
pokusy těch, kdožby ideu tato rádi dostali na pole
náboženských třenic, blavně však štvanic proti kato
lické církvi. Uvítání dp. Ant. Laše bylo důstojné;
súčastnili se ho zástupcové všech korporací, z nichž
někteří vyjeli dp. faráři vstříc až do St. Lomnice,
v chrámě pak, do posledního místa vyplněném, před
stavil bo osadě svým srdečným způsobem vdp. bisk.
vikář Sehnal. Po církevních obřadech byl v hotelu
Řeháčkově animovaný banket. Dp. farář Láš byl nej
mladším kompetentem, ale osvědčil se na svém býva
lém působišti, kam přišel do poměrů nejvýš roziára
ných, jež taktním a kněžským chováním nadobro u
rovnal; podaří se mu zajisté i v normálních poměrech
nových zapustiti kořeny.

Osobmí. P. Adolf Morávek, dosavadní farní
administrator v Javorníku (Mohren), ustanoven admi
nistratorem v Mladých Bukách (Jungbach).

Z Úplee. Katol. Jednota v Úpici pořádáv ne
děli dne 8. listopadu t. r. v sále pana Vil. Nyklíčka
divadelní představení: „Blázinec na cestách“. Fraška
0 3 jednáních. — Napasl C. Lanfe, přeložil J. Kůhnel.
Začátek o 5. bod. večer.

Z Rychnova mad Kněžnou. (Úmrtía
pohřeb ředitele panství.) Dne 39. října zemřel zde
p. František Včelák, ředitel svěřenských panatrí vy
sokorodého pana Bohuslava hraběte z Kolovrat Kra
kovských-Liebšteinských, patronátní komisař, druhdy
člen obecního i okresního zastapiteletva a mnoba
jiných důležitých korporací v městě i okolí. Úmrtí
jeho, jež nastalo po krátké jen nemoci, téměř neoče
kávaně, vyvolalo dojem ve městě i v širém okolí,
Pohřeb jeho byl toho svědectvím. Drahého listopadu
o půl 4. hod., ve tklivý den dušičkový, byl zvěčnělý
uložen k poslednímuodpočinka na hřbitově u evatyně
Proměnění Krista Pána. Pohřbu účastnilo se čstně

duchovenstvo patronátní a také i mimopatronátní
Kondokt vedl vidp vikář a děkan V. Klepriík za nosi
stence 18 kněží.Ža rakví abírala se tracblící rodina
a rodina vysokorodého p. hraběte Bohuše z Kolovrat,
jenš s matkou svojí s bratřími vzdal poslední poctu
svému úředníku. Dále účastnili se všichni úředníci
panství, zástupci vrchnostenských úřadů ze sousedství
a sástupci všech úřadů a škol ve městě. Ze epolků
sluší jmenovati zejména sbor hasičský. Nad otevřeným
hrobem za všeobecného dojma promlavil případnou
řeč na rozloučenou vldp. J. Šrámek, farář a vikariat.
sekretář z Nebeské Rybné, oceniv zásluhy jeho jako
otce, úředníka a patronátního komisaře. — Zádušní
měs svatá za zvěčnělého, jenž s Bohem amířen a svá
tostmi umírajících saopatřen odešel na věčnost u věku
70 Jet, byla obětována v úterý dne 3. t. m. o 9, hod.
odpoledne. — Nechť odpočívá v pokoji!

Z České Třebevé. Pro rodinuStolinovu,
která při obni dne 34. října přišla o šivitele, sebráno
bylo v několika dnech na 700 K. Slušná tato Částka
svědčí, že zemřelý Stolin, ač člověk docela prostý,
byl osobon dosti oblíbenou.

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
Usedostativknihkupecivíp. FrantiškaHovorky
vŽitné ulici a oprodeji novin p. M.Vičkána

Příkopech.

Pastýřský list. J. Em.LeokardinálzeSkr

benských, knížearcibiskap prašeký, vydal pootýřvkýlistku knéžetva, aby dbalo svých národních povinností,
aniž by zavdávalo podnětk národnostním sporům. Připo
mínaje pastýřskýlist papeše Lva XIII. k českomoravským
biskupům o národní snášelivosti, dokládá: Katolická
církev nezná nespravedlivého nadržování jedném ná
rodnostem na úkor druhých, jako naopak nezná také
nespravedlivého ubližování jedněm ne prospěch dru
hých. Ona neodchylujíc se £ pravé cesty, zůstane věr
nou své vynešené úloze, která jí od Božského Mistra
Ježíše Krista vytčena byla slovy: „Učte všechny ná
rody“ a bude se vždy uvnažiti, aby pracovala jen o
duchovní blaho všech jí svěřených bez rosdíla jazyka
a národnosti. Všechny kroky, které církev za cílem
tím činí, jsou a budou řízeny všestrannou láskou a
spravedlností. Jako sám neustoupí nikdy od zásad,
jež při vykonávání jeho úřadu zakládati se budou
vědy na lásce, epravedinosti a nestrannosti, tak žádá
ndp. kardinál od kočšstva bez rozdílu bodnosti a
národnosti, aby se v badoucnosti vystříbalo všeho, co
by mohlo zvýšiti přítomné rozčilení a vzbuditi nedů
věra a pochybnost o lásce a spravedlnosti a aby se
přičinili jako praví sluhové společné matky církve
evaté, utrrzovati věřící v lásce a v důvěře k církvi
sv. a k Apoštolské Stolici, kteráž n kdy nedopustí, aby
některá národnost v ní se eklamala.

Osnamujeme. Redakcídra Fr. Reylavyšlo

rávě dvojčíslo „Čatových Úvah“ (a a 13.) s obesbem: Česká víra z péra Jiřího Sahaly.Důkladná,
obsažná tato brožora probírá náboženství různých
českých sekt a poukazuje, jakým způsobem vybřed
nouti má náš národ z věroučných zmatkův. Upozorňu
jeme zvláště na kapitoly pojednávající o stanoviska
českých sekt k bibli a tradici. Ač brožura čítá plných
72 stran, čítáme jednotlivé exempláře pouze po 16
haléřích. Při bromadných objednávkách v zájma dobré
věci poskytojeme sleva až 60 ©, Objednávky vyřídí
administraceČasovýchÚvah v Hradci Králové.

| Zajímavá studie o sebevraždě vyšla

zpéra francouzského socialního ekonoma Emila Durkhelma, který poukazaje na okolnost, že v protestant
ských zemích jeví se daleko větší počet samovražd
nežv katolických. Toto doznání má pro nás tím větší
cenu, poněvadž onen politik jako nekatolík najde větší
víra u našich nepřátel, než kdyby totéž se tvrdilo
s naší strany. V katolických zemích, jako ve Španěl
sko, Portugalsku a Italii je tento počet zcela nepatr
ný, kdežto v protestantském Prusku, Sasku a Dánska
opět veliký. Protestantské země vykazují průměrně
190 sebevražd na milion obyvatel, katolické jen 58,
kdežto státy se smíšeným obyvatelstvem 96. Ještě
více vyniká tento rozdíl, když ve smíšených zemích
se oddělí statisíce katolíků od protestantů. Bavorské
provincie 8 méně než 50 procenty katolíků na milion
obyvatelů čítají 192 sebevražd, s 60—y0 proc. kato
líků pal 136 sebevražd; avšak provincie s více než
90 proc. katolíků mají pouze 75 sebevražd na milion
lidí.Tentopoměrje týžv Pruskua Švýcarsku,ačkoli
je v této poslední zemi i rozdíl jazykový. Vliv nábo
šenství se tu jeví rozhodujícím. Velmi poučná je pa
ralella téhož učence o poměru sebevražd k nemrav
nosti. Od r. 1826 stále přibývá sebovražd s ubývá

porodů. Možno zváti velmi nápadným zjevem, že verancii 96 nejčastěji sebevražda objevuje v oněch
krajích, kde jest v rodinách nejméně dítek. Durkheim
podává srovnávací tabulky o sebevraždách a síle
rodin; departementy, které vzbledem k nejmenším
rodinám mají nejčernější barvy, vykazají nejčernější
barvy i vzhledem k seborraždám. Hlavněso v té věci
vyzuamenává sever a východ Francie, kdežto jih a
střed, kde z pravidla je větší počet dítek, stojí příz
nivě též ve příčině sebovražd. Nevbánějí tedy muže
k sebevraždě starosti o výšivu rodiny, naopak tyto
zdržují jej od toboto kroku nerozvážného.

Anglikamský duchovní o jevmltech.
V Bournemonthu v Anglii byla nedávno schůze, na
níš angliianský duchovní dr. F. Hortov nadšeně řečnil
o misiích. Když dokázal, že reformatoři neměli ducha
misionářského, pokračoval: „Selská válka vehnala
Lathera do reakce, reformace v Anglii končija v an
glikanismu, což bylo výbornou přílešitostí římské
církvi. Velký misionářský řád povstal vedením Ignatia

nopoly a povznesl moc papežství, kdyš se plamenemlásky a horlivosti šířil přes pohanský svět — přěs



vindii, Čínu a Japan. Jaký obraz„podáré nám jesuiteValigaani, který žil 50 let na Macau,patře na ne
dostišné pobřeší čínské, když svolal: ó okaliny, ska
liny, kdy se mi otevřete? Konečně semfel, aniž se
přání jeho v plnilo“ Během jednoho pokolení mobli

. jesnité bos chlonby Hci: „Ouae regio in terris nostri
non plena laborie?“ (Který kraj na osvětěnení pln
našeho namáhání ?)

Nábošemství světa V časopise „Stimmen
-aus Maria Laach“ sestavil P. H. A. Krose T,J. pře
hled o tom, které náboženství jsou na světě nejroz
šíťenějš. Z 1539 milionů lidí koncem 1V. století di
jících bylo 549,017.341 (85:79,) křesťanů (katolíků
264,505.922, protestantů 166,500.000, řecko-pravoslav
ných 109,169 373, vých. uchbiematických 6,500 000,
rusko-rozkolných 2,178.A71, 302,048.340 (1339,) mo
bamedánů, 11,086.607 (0.79,) židů, tedy celkem

.242,012.000 (49'69,) vysnevačů víry v jedacho Boha.
Mezi pohany jest nejvíce konfocinstů +35 milionů,
brabmanů 210 mil, budhistů 120 milionů, fetišistů
144 milionů, dinteistů 17 mil, star. indického nábo
ženství 13 mil.; svobodných náboženských myslitelů
a lidí bez vyznání je na 3 mil.

Napoleon I. a náboženství. Dosudne
-víme, zde Napoleon I. chránil kostely ve Francii spíše
-z důvodů politiky, či z přesvědčení. Jeho zvyk, dělati
kříž,když očekával z bojiště důležité zprávy, pocházel asi
ještě x dob dětství. Přece však jedna £ jebo výpovědí
zasluhuje, aby byla sepamatována. Jedenkráte pravil:
Věřímev Boha. poněvadě jej všecko kolem nás zvěstuje;
největší očenci věřili v Boha. Já sám cítil jsem po
třebu věřiti, a věřil jsem, ale pochybnost otřásala
opět mou vérou. Snad zase jednou slepé uvěřím.
Bůh dej! Nebudu toma odporovati, zajisté ne, nežá

-dám nic lepšího. Nikdy jsem o Bobu nepochyboval.
Ceská strana socialně-demokrati

cká má 36 časopisů (r. 1893 měla 13 časopisů!. Ti
skové družstvo strany vydalo od 1. července 1901do
30. června 1903 celkem 33 větších spisů a brošur o
246.600 výtiscích. Strana má nyní ve 32 volebních
okresích Čech, Moravy, Dolních a Horních Rakous
346 místních politických organisací, které řízeny jsou
výkonnými místními výbory. Mimo to jest v avedených
okresích 548 míst, v nichž má strana své důvěrníky.
Spolků dělnických jest politických 68, odborových (čí
tajle i jskupiny) 446, vzdělavacích 376, podpůrných

-60, tělocvičných a jiných 29, úhrnem tedy 979 spolků
e 49.117 členy. V odborovém adružení českoslovan
ském, jež má své sídlo v Praze, soustředéno jest
okrouhle 22.000 platících členů. Toto vydržuje dva
dělnické sekretariáty — v Plzni a na Kladně — kdežto
v ostatních větších místech má své důvěrníky. — Ve
řejných uchůzí lidu a táborů konáno za 2 léta 5634,
spolkových 4124, důvěrných 3403, úbrnem 13.201, Tre
stáno bylo následkem politické činnosti 827 soudrohů,
kteří odeouzeni k menším trestům ve vězení a poku
tám, z nichž valná část spadá na účet monstrosního
$ 28. tisk. zák. Příjem pokladoy strany obnášel v době
vd 1. Července 1901 až do 30. erpna 1908 celkem
15.406 K, vydání 14.310 K. — Hořejší jasně ukazaje,
jak důležitou jest pevná organisace lidu, zatím co
někteří ze samé „křesťanské lasky“ dokládají, že není
třeba v lidu křesť. katolickém zakládati spolky. Ovšem,
spolubližní své povznášeti, jim ve obětovati, jak vlaste
né povinnost káže, to nepřidává klidného žití, aniš
činí nám samé přátele; proto ze samé pohodlnosti
dobře se mějme.

Bej o české školy ve Vídal. Dieú
„ředního; doznání jest v samotné Vídni přes 100 000
Čechů, jinak ovšem napočítalo by se jich tu daleko
přes 300.000, mimo to v Dol, Rakousích jsou české
obce, kde jazyk český jest jazykem většiny. A přece
rozhodnutím ministerstva vyučování zedno 29. září
t. r., které se postavilo na stanovisko zemské školní
rady dolnorakouské, problášeno, žaČechové ve Vídni ne
bydlí prý jako národnost a že tedy čeština není v D. Ra
kousích jazykem v zemi obvyklým. Tím zamítnuty
byly rekarsy 3000 rodičů vídeňských, kteří 8e pro
více než 5000dítek domáhali dvaceti českých obecných
škol veřejných ve Vídni. Rekursy jejich ležely jiš přes
rok v ministerstvu. Čeští rodičové ve Vídni podají
stížnost jsk k říšskéma soudu, tak ku správnímu
dvora soudnímu. Dosud jenom na kolcích zaplaceno
bylo přes 900 korun a na další stížnosti bude třeba
znova asi za 1000 korun kolků.

Požidovštělá Budapešť. Jistýramunský
list přináší o Budapešti následojící zprávu: Jakých
rozměrů vzalo na se požidovštění uherského hlavního
města, bylo možno nejlépe pozorovati v den židovského
svátku „dlouhého dne“. Celé město bylo jako po vy
mření. A i na aniversitě byly posluchárny téměř
prázdné — důkaz to, že i vysoké školy jsou požidov
stěny. Křesťanští atadající byli strašně překvapeni,
když zpozorovali, že jest jich pouze hlouček. Do po
slachárny prof Fróhlicha dostavila ae deputace židů,
aby apustil od přednášek na „dlouhý den“, poněvadž
prý židé tvoří většinu jeho posluchačů.

Mec židů. Dr O. Donges, liberál, píše: „Vliv
židů je rok od roku větší. Penězi dobyli ai veliké
moci, která je daleko nebezpečnější, nežli moc jesnitů
před r. 1770; mají kapitál v rukou a tím také pra
covní trb, celý obchod a všecko v národě. Mnobo
„značnějších listů politických je vedeno židy a proto
také mají vliv na veřejnémínění lidu a zákonodárství.
Áno, zdá se, jakoby osady národů závisely od židů,
neboť má-li býti vedena válka nebo uzavřen mír,
potřebují koíčata a státy více méně pomoci židov
ských bankovních domů — — —“.

Jak hyneme. V měsíci říjnu bylov úředním
oznamovateli prohlášeno 265 exekučních dražeb used
lostí a nemovitostí v úhrnné odhadní ceně 6,093.453 K,
soudní náklady činily 78.230 K. Tento měsíc byl
mlýnským usedlostem, uhelným dolům a deskovým
statkům osudným; bylyť exokucí stiženy 4 mlýnské
usedlosti v odhadní ceně 108.556 K, 3 uhelné doly
v odhadní ceně 70.714 K, deskový statek „Stráž“
v odhadní ceně 2,000.000 K a „Mladějov“ v odbadní
ceně 509.404 K. — Od 1. ledna do 81, října t. r.
bylo v smíněném úředním oznamovateli prohlášeno
2638 exekučních drašeb usedlostí v odhadní ceně
43,409.200 K, soudní náklady obnášely 767.674 K.

V době těchto 10 měsíců bylo zastaveno pouze 130
exskučních dražeb usedlostí v odhadní ceně 2,883.201
K, v měsíci října 32 v odhadní ceně 545.436 K.
V měsíci říjnu bylo v úředním oznamovateli prohlá
šeno 100 exekačních movitostí a svršků pro pohle
dárky v obnosa 83.618 K, soudní náklady dostoaply
výše 5858 K. Město říjen byl zvláště českým krajinám
osudným, neboť ze všech 265 exekučních dražeb use
dlostí připadlo 182(69 proc.) v odhadní ceně 4,941.805 K
na obce České a jen 88 (31 proc.) v odbadní ceně
1,160.648 K na obce německé. Die odhadní ceny bylo
39 usedlostí do výše 1000 K, 126 do 10.000 K, 44
do 20.000 K, 87 do 60010 K, 12 do 100.000 K a?
přes 100.000 K. Na malé české usedlosti od 1000—
30.000 K připadá 170 čili 04 proc., čímž úpadek malo
rolnictva nejlépe ee jeví. Ze všech 306 soudních vy
hlášek bylo 235 v řeči české a 130 v řeči německé,
1 deská v německých, neproti tomu 10 německých
v českých okresech.

UOhbromnáelektrárna. Firma Spiroasy
nové zřídila v Českém Krumlově rozsáblou elektrárna,
která je z největších v Evropě. Žene ji řeka Vltava
vilou 7600 HP.; zatím převádí se síla 2000 HP.
drahou 25 kilometrů a s napjetím 15.000 Voltů do
pspírny Spirovy, ostatní síla bude sužitkována v ji
ných závodech. Železářské práce vykonala firma Ško
dova v Plzni, turbiny a elektrické přístroje dodal
závod Ganz a spol. v Leobersdurfé.

Chůze sklepníkova. Jakýsi sklepníkv
Kristianii opatřil si stroj, jímž ae kroky počítají, a
vypočetl, že udělal za den od 8 hod. do dlnoci
99.190 kroků, to jest 60 kilometrů cesty. Sklepník
tento pracoje v týdní 4 dny, ročně 208 dní, udělá za
rok 20 a půl mil. kroků, čili 12.718 kt., za měsíc
1040 km. —zajisté slušná to cesta.|

Framcie bez telegrafm. V sobotu 31.
října všecky telegrafy po celé Francii pojednon pře
staly pracovat a Francie byla na čas bez telegrafic
kého spojení se ovětem. Při západu slunce opět

Částečné přerošení činnosti telegrafa bylo pozorovati
i v jiných zemích; též i v Rakousku. To se doposud
nikdy ještě nestalo a zjev tento přisazuje se vlivu
zemětřesení a změn v povětří.

Mom mesem, dějepisec německý, jenž se stal
pověstným tím, že sookmenovcům svým svého času
doporučoval rozbíjeti slovanské a zvláště české lebky,
zemřel v Berlíně 1. listopadu ve věku 86 let. Veliká
nem ho sice zvali, ale vzhledem k ušlechtilosti srdce
svým výrokem byl pranepatrný.

. , Hrašky ma hlohových pletech. Z
Jisté zajímavý návrh, a jak dosvědčají odborníci,
kteří to zkasili, velmi praktický a vděčný. Hlohové
ploty dají prý se výtečně využitkovati k pěstěníhra
Řek a ku šlechtění dobrých odrůd hrušek. Nahlobovém
plotě vypěstujeme malé hrušně, které dosábnou vyso
kého stáří a bohatě rodi. Nejlépe provedeme to takto:
Při ořezávání plotu necháme státi ve vzdálenostech
2—3 m uprostřed plotu zdravé, eilné výhonky, které
v příhodnoa dobu naočkujeme nebo naštípíme. Ušlech
tilý stromek má přesahovati ostatní plot pouze asi o
'„ m a korunka má se potom pěstiti do pyramidy.
Ostatní ošetřování děje ee jako u zákrsků. Hruěničky
takto vypěetěné jsou zdravé a velmi plodné. K na
očkování nebo naštěpování hodí se zejména: anglická
máslovka, Madame Faure, máslovka Hardy, nová Poi
teau a j. Také mošt z ovoce tohoto je výborný, ale
v každém případě dáme přednost ovoci tabulovému.

Proti otrávemí dobrým prostředkemjest
vrchovatá kávová lžička kuchyňské soli a půl lžičky
hořčice, jež ve smíchá v šálku vody a dá se otrávenémua
píti. Tím způsobí se vrhnutí, jímž se žaludek vy
prázdní. Potom dá se požívati nemocnému bílek
z vejce a pak šálek silné Černé kávy, jimiž se zbytek
jedu stane neškodným.

Literármí. Upozorňujemearó čtenáře na ro
mán velkého slohu K, Lasswitze „Na zemi a na Marsu“,
který počalo právě po sešitech vydávati knihkupectví
Emila Šolce v Telči. Kniha tato nev ýslovného půvabu
jak svým duchaplným obsahem, tak svými kouzla pl
nými líčeními nejrozmanitějších výjevů na zemi i na
Marsu sklidí uznání čtenářů, již v ní ehledají pravou
doševní pochoutku.

Boku 1966 zakusil takó náš kraj útrap,
které válka prasko -rakouská sebon přinesla. Pamětníků
na doba tu je v našem kraji velice mnoho a máme
za to, že zvláště je bude zajímati apis Ed. Chanry
„Válka prusko-rakouská r. 1866", který osvěží staré,
smutné vzpomínky na nešťastný rok 1866, Kniha, ku
které jsou přidány 2 mapky, bojiště královéhradeckého
a východních Čech, bude jistě zajímati také ty, kdož
nebyli přímými svědky, nýbrž znají jednotlivé události
z pouhého vypravování. Cena jest velice mírná. Stojí
pouze 1 K. Vydal A. Píša, knibkapec v Brně, Ra
dolfova tř. 11.

Upozornění! Není lhostejné, které přísady
ku dennímu kávovému nápoji se používá. Kathreine
rova sladová káva Kneippova obvahoje vzhledem ku
svému zvláštnímu způsobu připravování známou ob
líbenou vůni a chuť kávy zrnkové a proto se hodí ku
připravování jak chutné, tak zvláště zdravé kávy. Ne
kupujte všsk nikdy otevřené zboží a budiž vědy při
nákupu kladen důraz na jméno Kathreiner a na ori

inální balíčky, nesoucí ochrannou známku „faráře
neippa“.

Panorama NárodníJednoty Severo
české v Hradel Králové, v bývalémklášteře
sa kostelem av. Dacba, vystavovati bude příští týden
od 8. do 14. listopadu t. r. 50 skvostných obrazů

„Pompeje“ mezi nimi: Pohled na Basilíka, kráter
Vesovův, Amphiteátr, Musenm, chrám Venuše, brána
moře, brána Herkulanum, nové vykopávky, kráter a
Jára na. Vesuvu, chrám | radosti, stadna nad

bytku. Panorama jm otevřena ve všední dny od3. hod. do 8. hod. odpoledne.V neděli a ve avátek od
8. do 1%. bod. dapol. a od 3. do A. odpol. Výbor
místního odboru Národní Jednoty Severočeské zařídil
stálé Panorama pro zábavu veškerého obecenstva
v Hradci Králové a okolí, zvlástě ale pro poučení

školní mládeže. Mimo to poutije výbor čistébo výnosu
ve prospěch našich českých menšin v sněmčeném ú
semí. Obrazy počtem 60 mění se každý týden a kdo
jednou panoramu navštíví, neopomene si každou ná
sledojící serii obrazů prohlédnouti, což dokazují stálí
návštěvníci.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 31. října 1908. 1 hi.

penice K 1140 —1230, šita K 980—1040, ječmene
K 80*0—9'00,ovsa K 5:00—6-10, prosa K 9-30—10'00,
vikve K 10*20—10'50, hrachu K 1650—1750, čočky
K 21:00—24'00, jabel K 20-—, krap K 16-50"—36 00,
bramborů K 3-00 -3-90, jetelového semene červeného
K 93:00—9700, máku K 29:00—30:00, lněného se
mene K 1550—1890, 100 kg. žit. otrab K 1000,
pšenič. otrub K 9-60, 1 kg. másla K 320—3:44,
1 kg. sádla vepřového K 1-72—0'00, tvarobu K 028—
v-33, 1 vejce 6—7 h. 3 kopa zelí K 4-80—6'00, cerele
K 120—3-20, kapusty K 1:20—200, 1 bl cibule K 420
—340, 1 kopa drob. zeleniny K 1:00—3'00, 1 pytel
mrkve K 1-20—1'80, 1 bl, jablek 8:80—22-00. Na tý
denní obilní trh v Hradci Král. 1. října 1903 odbývaný
přivezeno bylo: 1) Obilí: bl pšenice 631, žita 360,
ječmene 406, ovsa 326, prosa 1, vikve 2, hrachu 17,
čočky 5, jahel 18, krup 30, jetelového semínka 2,
loěného semínka 4, máku 17. +) Zeleniny: zelí 446
kop, cerele 64 kop, kaposty 67 kop, cibule 04 bl.
drob. zelen. 84 kop, mrkve 56 pytlů, brambor 162pytlů,
petrželeO kop. 8) Ovoce: jablek 30:/, hl, hrušek 0 bi.
4) Drobného dobytka: vepřů 31 kusů, podavinčat 605,

Listárna redakce.

diora Kutná. Dp. K. H. Za poslední tři roč.Čas. Úvahtřeba ještě 3 K.

(Zasláno.)

Důstojnépány =
soěcence s r. J88%

prosím nalehavě, aby ve snámí sáležitosti hleděl
každý v kruhu svých konseminaristů něco učiniti,
jimak věc sůstané nevyřísena. Chybí dosud 300.

O sdělení výsledkuprosí snašné AH

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
pasíři v Chrudimi.

Se zásilkou jsem úplně spokojen; až budu néco
potřebovati, všdy Váš závod vyhledám.
Farní úřad Volféřov, p. p. Lipolec, 13. čer. £901.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č.19.

Sděluji tímto s Vámi, že kalich u Vás opravené
a v ohni vyzlacený mne velice mile překvapil, jak svým
provedením, tak i lácí, že nemohu jinak, uež Vámsvý
povinné díky vzdáti a každému správci duchovnímu co
nejvřeli Vás doporučiti.

V dokonalé úctě

V Schónbachu, dne 1. září1903.. Jan Šulc, farář.

(PP900000:00000000%První královéhradecké

knihkupecéví a antikvariát

DURDAN MELLUAN
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospišilův, založený r. 1808)

má voškeré, kdekoliv |
vydané neb oznámené

|

e knihy, ©
hudebniny
a Časopisy

stále na skladě
a zasílá seznamy, jakož
i první sešity všech vy

cházejících děl
na ukázku zdarma.

Školním a spolkovýmknihovnám poskytují se
zvláštní výhody.

Kancelářské potřeby. — Výpravna časopisů.

Velký výběr modlitebních knih.
Zásilky na venek vyřizují se obratem pošty.



JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky,prsteny,náramky, johly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašlo.

Důvěryhodnýmtásilky na výběrtéš i na splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

PAE
ALEJÍpadly 3

Addd kb

Sníženénižena CENA.
Knihoona úsiřední.

Výbor nejlepších spisů óeských i cisích, obsahující práce
autorů jako: Balucki, Beneš Třeb., Gogol, Hálek, Chocho
loušek, Kraszevsky, Marryat, Pfleger, Podlipská, Slen

kiewicz, Světlá, Turgenév a j.
Sv. £—100 (najednou odebraný) místo sa

KOzl. ponze 5 zl.
(01-200 místo za 10 zl.

5 zlatých.
Obě kollekce za 9 zlatých

nabízí, pokud zásoba stačí

Nakladatel I L. KOBERv Praze, Vodičkova ul.

Sv. pouze

pěujej"kénaj MAOnpnčatujupnávévomvovýmouheýajvěntapajiéký ění

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla sn
(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 i
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.
[CKTKNENKIITRUI

—

jajajujuěnněn:

VLovávěúrbujuýnt|

ZKE

Rak.-Uher.

Ústřední BODEGA
Vídeň XIX.

zařídila prodej pravých španěl
ských i portugalských vín jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paolovského,
v Týništi n. 0., na Záplotí čís. 108.

DSUKNAÉ
nejnovějších druhů tu- i olzo

zemských, jakož i černých

nabízí za velmi levné ceny

Frant. Marek,
český, křesťanský závod suknem

v Liberci.
Vzory na požádání. Též na splátky.

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlěvnějí

n nejlěpší

každého slohu,

ního náčiní

w Chrudimi.

Oznámení.
Dovoluji si ve známost uvésti, že za příčinou pře

vzetí závodu

ově odprodávám “U
převzatézboží o 30 procent
levněji a zásobiljsem skladvesměszbožímčerstvým, na př.:

humpolecká, brněnská, krňovaké, v mej
Sukna lepšíchjakostech- Dej
Manžestrynukei jbo
Látkyprodámy222" “

i jiné látky prací, zaručeně stálo
Barchent barevné,modníchvzorůjiž od

20 kr. za 1 m. počínajíc.

Kanafasy přeznéI bavlněné,račnětkané,od
Plátna "5%pluMat rat ke
Damaškygrádle,da“
Ručníky Skbilytóruvyvat? nao

, WMB*Uplné .
výbavy pro nevěsty,

Sklad látek hedvábných
šatových, blózovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,
záclon, svuprav vlněných a bavlněných

Prádlo bílépro dámya pány.

Zboží trikové, Poržky,Pačacny,
glotové zástěry, sukně, čněrovačky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty aid, za cenyvelice levné. '

opeciel, sklad klatovského prádla.
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnéseV žnilkou kus pouze 45 kr., převósné všeho
„druhu kus již zl. 136.

Sály a šátkyvlněné,pletené, plyšové,šinilkové.

Oblečky tikotovédětskéod 32kr. počínajíc
Glo černéa barevné,jakoži různé podělpro pp. krejčí a dámské modní síně v cenác

svláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (f
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, neboť jest stále snahou
mou, bych při skrovném ziska velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obaloužil a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň si zachoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka,
dříve Filip Zolner

v Hradci Králové,Yoiké námět č.7
Výhodný vánoční nákup. ——

Podporujte nový, ryze český a křesťanský
závod.

Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.

Již rozesíláme

kalendář „ŠTÍT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudo
biznounejdp. biskupa Dra. Josefa Dou
bravy, Sv. Otce Pla X. V. V. Tomka,
JUDra. Fr. Riegra, uměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Thumy,
panoramatem města Hořic.

Z bobatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější :
Sestra Benigna. Píše* ,*
Proč stréček Nesvajba zlobile se na felčara

a na páne s rohatéma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Humoreskaod K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal VladimírHornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a najChru

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napsal

František Jiří Koštál.
Hospodářská besídka. Pokyny JosefaDamka, xe

mědělského inspektora. ,
Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje

Jiří Sahule.

I ostatní kratší články jsouezdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelekého tisku kašdý katolík
atležitost našeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače 1 tucet za 8 K, při hotovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nádavkem.
Zakázky přijímá a obratem vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.
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K době vánoční a velikonoční.

r zedfeva řei JasleChrámovéné,>
Wi7 P Boží hroby se slohemkostelů

M Ne A ' v reliefu fesa
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souhlasné

jé) dení“ svchy,oltářea velkerá ko
Hý stelní zařízení doporůčuje uctivě

2 Zná umělecký závod sochařský a řez
te bářský

fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny ne Letné 612-VII. Sklad Karlovo ul. č. 40.
v domě Sr. Vá -Javské záložny od 1./XI. 1899. [llustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výbodné plateb podmínky.

Pravý

Malinský křen
letošní sklizně

5 kg. 15 kořenů.. K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5—
6 kg. 25 kořenů. . K 450
5 kg. 30 kořenů.. K 4—
zasílá vyplaceně na každou
poštovní stanici

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře.

JE

i řeséíní li
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskárná,

Víno "8%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové,

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 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.

=.
Novinka!i gap- Novinka!

EVUNÍLIIY,
nejsnadnější a lovná přípravka na dobrý rum, pro
kašdou domácnost. Láhbv.na 3 litry rumu,s návodem
k výrobě, za 98 hal. zasílá

Josef Pátý,
drogerie u Matky Boží v Eecoce,

sev.-vých. Čechy.———,,"
Bursa práce v Hradci Králové,

Práci bledají: topič na trvalou práci, 2 zá
mečníci a lamač kamene. Práci obdrží: 1 truhlář
v Hradci Králové a 1 v Dobrušce, obuvník na
stálou práci v Litomyšli, sedlář a učeň v Ronově,
mladší knihař obdrží místo v Dobrušce, ce
stující ku prodeji obrazů av., křížů atd., učeň
na kočároictví a obuvnictví v Hradci Králové, na
pekařetví v Hor. Jelení, na malířatví v Poličce a na
trublářství v Třebechovicích. — Přihlášky přijímá
Josef Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení
křesťan. dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

Zánovnínábytek
se 8 pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoro, hodící se pro nevěstu, jest buď
v celku neb jednotlivě velmal levmě ua prodej.
Nábytek nachází se v rohovém domě čís. 853. proti
důstojnickému parku. Bližší sdělí domovník tamtéž.

Baf.Přijme se zručný "Už

truhlářský pomocník
jakož i učedník z řádné rodinyv trahlářském

závodě

Frant. Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)

Brusinky velmi jemně s cukrem savařené,chutivýtečné
5 kg láhev poštou franko za K 640. — Malinovou
šťávu pravou přírodní, jemně 8 cukrem zavařenou6 bg.
láhev za 7 K.Zavařeniny marmelady,k plněníkobližek,
buchtičekatd mallnovou, jahodovou, merunkovou.
revízovou a Šípkovou, 1 elegantníplechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váby za 7 K, aneb 1 bednička ob
sahující všech 5 druhů, neb druhy dle přání za 7 K.
Mixed plckles, zeleniny a ovoce v octě, pikantní
přikrm ku každému masu se hodící. 5 kg. bedničku 6 K.
Poštou vše vyplacené zasílá na dobírka aneb po zaslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEĎŽ
cukrář w Policin. Mot.

Ve velkém ceny dle dohodnutí.

T
P. T. páni

li mmaliři,
kteří by chtěli pracovati ná
vrhy pro malé sv. obrázky,
podejtež lask. své nabídky

písemně

iměKarel Šimek
v Čes. Budějovicich.

Reflektuje se jen na umělecké
sily.

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 50 korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje. různé součásti, řemeny
u jehly k šicím strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabízí

*X———KPrvní sportovní závod K

7 Františka Jiráčka|
XX ve Vys. Mýtě IX

nad Choceňskou branou.
>

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

bercové zboží

—v Týništi, —
na východočeskévýstavě v Pardabících.

. Koberce čtvercové.

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podno k. Koberce podokna (lambrekýny)

. Lenty (koberce nástěnné za postele a divany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.
. Hůně hospodářské.
. Převěsy na divany. 
. Létky na potažení nábytku.
. Přadené 2krát prané žíně.
. Žiněnky, senníky, slamníky,

. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.. Dětské vozíky a trojkolky.

. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek dřevěný. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

Důstojným duchovním Správám.

| Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

vý Praeparatio ad Missam :
YY Gratiarum actio post Missam, Y$
jé Obé za 1 K. Po přání prodá se 3
kde i jediné Gratiar. actio za 60 b.

(> Nové:
Oasus reservati dioeoesis

Reg. Hradeoensis
Úuxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186, 187)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor- 2%

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b. 7M

Připomenutí o slušném se |
ohování v ohbrámuPáně ji

ku připevnění u dveří chrámových.

M

:
V provedení sličném, formát foliový; Ad

1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20. u

(Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové. APDPEPVLESE

K 0 Č á P nejnovějších
V VZ "BE

s odporučnje známá, osvědčená firmaCENÉEK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me»
daili, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest“
diplom s právem ražení zlaté medaile s korunou
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Nový moderní druh čistě
vlněné látky pro pány na
obleky. Zvláštní přednosti:
Krásný vzor, výtečná jakost
a lerná cena.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky,svrchníky,
zimníky a ulstry jen zaru
čené jakosti A v mírných
cenách se na požádání
k nahlédnutí franko zašlou.

První český zasíl závod

Ed. Doskočila

Navštivenky
všech druhů

nabízí

Biskupská
knihilakárna. |

patent Jebavý, výhodný pro hostince, který pů
vodně stál 880 korun. Nyní lze koupiti se značnou

slevou. Kde, poví admipistrace tohoto listu.
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Oznárnení. SLAVIA,

vzájemně pojišťovací banka
v Praze.Dovolují sobě zdvořile upozorniti veleotěné obecenstvo na nově

rozšířený a vším pohodlím opatřený Sazby a podmínky vynikají osvěděe
nými výhodami a Iiborálností.

' A Á vw » Všechen zisk náleží členům, nebeť
Slavia jest ústavem vzájemným.

L avo Č u r ar S Pozoruhodnyjsouzvláštěsazby:
Dro Případ úmrtía d žitipro přípa a dožiti,: vHradciKrálové, M
se 4%, stoupajícím zůrokováním.

Velké náměstí proti soše Panny Marie. napojišťěnípens.
, vposledních letech vyplácela se

Děkuji za dosavadní přízeň mi věnovanou a prosím, by mii 109,dividenda.
d la.

nadále zachována byla V hluboké úctě Reservy a fondy K 26,906-032-32
Dosavadní výplaty K 73,962032-88

ANT. SEJNOHA, 4 zarifámy m
v v Praze, Havlíčkovo náměstí,cukrář.

Hradec Králové. „Prvýzávodna českémseverovýchodě,

Telefon č. 17. X Pošt spořit. č. 802161. ** Založeno roku 1863. i Peaci stroj.

, v / ,
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

We“ Vyzvání "Už
k převzetí akcií nové emisse za cenu jmenovitou dosavad

ními P. T. pány akcionáři!
Řádoá valná hromada akcionářů akciové společnosti „Záložníúvěrní ústav v Hradci Králové“ ze dne 22. února 1903

usnesla 8e na zvýšení akciového kapitálu
z dosavadních EK1,000.000—na IK 2,000.000 —

vydáním nových hotově splacených kusů 2500 akolí po IK400 —
a bylo toto zvýšení akciového kapitálu vysokým c. k. ministerstvem vnitra ve srozumění s vysokým c. k, ministerstvem financí
ze dne 17. června 1903 čís. 26.695 schváleno.

Následkem toho vyzývají se ve emyalu $ 7. stanov dosavadní P. T. páni akcionáři, aby chtějí-li užiti vybrazeného jim
předního práva na převzetínových akoií za cenu jmenovitou EK400—,
přiblásilise na tiskopise,který jim na požádánívydánbude u Záležního úvěrního ústavu v Hradei Králové

ve lhůtě ode dne 15. zářído 30. listopadu 1903
j za současného předložení tolika kusů akcií s kupony a talony, na kolik kusů nových akcií činí nárok a aby zároveň složili

v hotovosti celou hodnotu jmemovitou upsaných akelí.
Upsané akcie nové, které brátí budou podíl na zisku dnem 1. ledna 1904 počínaje, vydány budou upisovatelům proti

vrácení zatímní stvrzenky počátkem roku 1904.
Do dne 31. prosince t. r. hraditi se bude upisovutelům ze složených obnosů na běžném účtě úrok 4"/,. Akcionáři,

kteří by svého práva přednosti způsobem uvedeným nepoužili ve Ibůtě svrchu stanovené do dne 30. listopadu t. r., pozbudou ho
a správní rada naloží s přebývajícími novými skciemi ve smyslu $ 7. stanov.

! | V Hradci Králové, dne 5. srpna 1908. Správní rada( Záložního úvěrního ústavu v Hradol Králové.

$ 7. stanov: Při rozmnožování akciového kapitálu, v mezích$ 6. ustanovených, přísluší vlastníkům akcií až dosnl vy
daných předem právo, nabýt: nově vydaných akcií v poměruového akciového majetku za cenu jmenoviton.

Nebylo-li ve lhůtě správní radou veřejněprohlášené tohoto práva přednosti užito, buďtež přebývající nové akcie správní
radou jinak, ne však za menší neš jmenovitou cenu prodány. o

Strží-li se sa ně nad cenu jmenovitou, má přebytek připadnouti zálošnímu fonda akcionářů. Každá změna akciového
kapitálu má v rejstříku obchodním zapsána býti. M
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Katolické spolky,
III.

(3) Nynějšímu Sv. Otci ani slídivý židov
ský tisk nemohl v ničen z dosavadního půso
bení vyčísti „klerikalismus“. Ajaké stanovisko
zaujímá tento v pravdě apoštolský lidumil ke
katolickým spolkům? Jako patriarcha Benát.
ský slavil r. 1898 diecésní synodu, na níž usta
noveno, aby kněží spolky katolické podporovali
a milovali jako zříteluice očí svých.

Napadají nám slova apoštola Pavla kTi
motheovi: „Kaž slovo, nabízej v čas i ne
v čas, tresci, pros, žehři ve vší trpělivosti a
učení. Nebo bude čas, když to zdravého učení
nebadoa snášeti, ale podle svých žádostí sobě
shromažďovati budou učitele“ (II. Timoth.,
4, 2—3.) Toto povzbuzení neplatilo jen pro
Timothea; a vyplní je kněz již jedním káza
ním za týden? Není možno; o mnoohých vě
cech se zde vůbec za nynějšího času zmiňovati
nemůže, s docházením do domů by nepořídil,
jak to bylo dřív. Ve spolku však v tomto
směru může působiti mnoho, zde může otevře
něji „ve vší trpělivosti a vědě“ porážeti uči
tele nevěry. Pastorace má býti ovňam podstat
ně tatáž jako za časův prvocírkve; ale postu
pem času jest potřebí měnit její zevnější formu,
má-li býti účinná. Bylo by to sice velice po
bodlné, kdyby chtěl býti kněz hezký na obě
strany; ale přijde na to, zda by tím získal
srdce synů tohoto světa skutečně pravdě a
zda by víra upřímných katolíků takovou jeho
obojakostí byla utvrzena, posílena. A při čin
nosti spolkové může kněz dokázati, že se
opravdu o lid křesťanský všestranně dovede
starati, S ním teskniti, s ním se radovati. A
tax získá naprostou důvěru.

Sportovního, svátečního demokrata dovede
dělat lehce každý. Když Masaryk byl v Ame
rice, „Čas“ se chlubil, jak prý se poslachačům
libilo demokratické, kamarádské chování Ma
sarykovo; inu, na hodinu, dvě to dovede kaž
dý. Ale dat takhle panu professorovi malou
rurální farku a říci mu, že Se z ní inusí živit!
Tu by už bylo trochu těžší úlohou stále se na
dělnictvo vlastní usmívat a dokazovati celým
chováním své bratrství.

Podobně by bylo lehkou věcí pro kněze
odbývati lid křesťanský vlídným úsměvem a
dále se o něj nestarati; ale to je právě ta
těžší, ale při tom tím záslužnější práce, do
opravdy s lidem věrným všude státi, S ním se
nerozlučně spojovati za všech příležitosti, po
staviti se mu bez bázně i tenkrát v čelo, když
kočz ví, že na některé veřejné schůzi utrpí i ne
spravedlivé urážky od socialistického nedouka.
L d počíná prohližeti pásmo jalového pochle
bování a laciných slibů různých demagogů; již
na ně málo dá, ale za to věnuje svou důvěru
tomu, kdo mu přátelství své dokazuje skutky.
A nevěnuje-li mu plodaou péči rozhodný ka
tolík (ať úž laik nebo kněz), vrhne se do ná
račí člověka jiného. — Proto náleží všecka
čest oněm duchovním, kteří se odhodlají zá
pasiti za duševní a hmotné blaho lidu j mimo
kazatelnu. Kdo tyto pány pro jejich spolkovou
činnost paušálně podezřívá ze slavomamu, z pa
novačnosti a pod., dokazuje, že pranic věci
nerozumí. Co snese kněz činnosti spolkové se
věnující potup, jak veliké hmotné oběti pod
stupuje, o tom sotva může mloviti někdo, kdo
toho nezkosil. Za pecí se to filusofuje pobodl
něji než na veřejném kolbišti. Nejlíp to roz
hod) jeden ovangelický duchovní: prý mají
evangeličtí duchovní tolik práce, že jim ne
zbývá času na starost o socialní postavení
lidu; ale týž pán právě má tolik času, že re
diguje na potupu naší církve list vycházející
dvakrát týdně. Tupit katolíky jest ovšem věcí
důležitější než prakticky oskutečňovati mezi
vlastním stádem zásadu: „Miluj bližního své
bo“. — Tak to aspoň dopadá podle evangelické
logiky.

I liberálové říkají o knězi, že má býti
všestranně vzdělán, že má prospívati farnosti
v každém ohledu; ale když tedy kněz podle
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Ročník IX.dnserty še počítají levné,

Obmova vychází v pátek v poledne.

svého nejlepšího svědomí začne v tomto smyslu
pracovati, jiš právě ze strany liberální spustí
se pokřik, aby si jen hleděl své kazatelny.
Proto nás nemusí nijak zarážeti, jaké stano
visko ka práci v katolickém spolko zaujímá
rozbředlý liberalismus.

„Svobodomyslnosti“| lidí nekatolického
smýšlení věříti nemůžeme; pokud necítí pevnou
půdu pod nohama, stále mají svobody ústa
ploá, ale jakmile dosáhnou moci, pak běda
zájmům katolickým! Události francoazské mlu
ví zřeteloě Katolický lid zde za plané sliby
svěřoval osudy své 8 jistou důvěrou zednář
ským intrikánům a nsní pozdě poznává své
veliké zklamání. A nemáme práva své državy
čestnými prostředky hájiti? Lid upřímně ka
tolický v ohrožených místech vlastním in
stinktem jest veden k spolčování proti bez
uzdné záplavě, i když v tom ohledu nic nepo
číná. A jsou skutečně takové spolky katolické,
kde si vedou vzorně všecko laikové sami,
třeba že jim do spolkových místností kněz
ani nepřijde.

Podívejme se na české evangelíky, kteří
stále vyčítají naší církvi klerikalismus; ačkoli
o nápravu vnitřních svých poměrů málo dbují,
mají velmi dobře vycvičené, sorganisované
čety k neumdlévajícím útokům na naši církev.
Jest jich hrstka, ale do nedávna zcela bez
trestně terorisovali každého, kdo se nechtěl
podříditi jejich velení. Kazatelé jejich vtírali
Se všude, a k jejich nespravedlivým útokům
na církev většina české společnosti jako beze
smyslu tleskala. Jejich intriky už se za kleri
Lalismus nepovažují. A při tom pánové z evan
gelického tábora ještě naříkají, že jim vlastně
řádná organisace chybí. A tu se tážeme: Co
jest vlastně klerikalismem, podskočný útok,
či čestné hájení državy vlastní? Máme-li býti
jen trochu opravdovými katolíky, nemohou
nám býti lbostejcy jizlivé útoky na našetvrze.

Ovšem že každý katolický spolek musí
býti založen z nejčistších pohnutek a musí
býti řízen v dachu Kristově; A kdo jej za
kládá, má pamatovati, že založením vyplnil
teprve nepatrnou část úkolu předsevzatého;
spolek nečinný jest horší než žádný. Svou
skrowmnonúvahou jsme též nechtěli tvrditi, že
by enad rozhodně musily býti katolické spolky
všade.

Jestliže ve spolku jiném se dbá hlasu
upřímných katolíků, mohou-li se zde uplatňo
vati zásady naší víry, nemusí se ovšem zaklá
dati spolek zvláštní. Na jméno spolku nezáleží,
ale na jeho práci; a nechť každý katolík
uplatňuje a šíří své zásady v životé veřejném,
jak dle okolností za nojlopší sám uznává. Ale
na mnohých místech jest katolický spolek roz
hodnou nutností, nemají li lidé smýšlení ne
katolického v krátkém čase neustálým lhaním
a silnou agitací pokaziti tu, co dosud zdrávo.
Važme si spolků katolických, neodbývejme
pohrdlivými úsměvy obětavé dosavadní pra
covníky v katolických spolcích. Proti silným
organisacím nám nepřátelským jsme vyzbrojeni
dosud příliš málo. A potupě liberálů neujdeme,
ať činíme cokoliv; ti boudou každý náš krok
pokládati za „klerikalismas“i kdybychomml
čeli k jejich lžím jako pény.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 4. listopadu.

(Důsledky publikací hraběte Vojtěcha Sternberga.
— Smutné konce radikálně pokrokových stran. —
Co pověděl pam Karel Haspeklo svým přátelům,

kdyš mu vyčítali, Je se dal mesi klerikály.)

Musíme zaznamenávati druhou letošní
sensační událost v našem českém veřejném
životě. První takovou událostí bylo dobrovolné
se vzdání českých evangelíků dalšího řízení a
ovládání českého veřejného mínění a ustoupení
jejich do soukromí, jež sjezd jejich v den sv.
Vácelava slavnostně prohlásil a druhou sensuční

událostí u unás jest naprostý nutný zánik vy
znamu všech dosavadních českých radikáluích
a pokrokářských frakcí.

Sdělení toto bude zajist: že všeobecně
překvapovati a to tím více, poněvadž širší
veřejnosti není doposud ničeho o dokonaném
tom faktu známo.

Nuž, věc se má takto.
Hrabě Vojtěch Vácslav Sternberg vydal

v posledních dnech dvě brožury. První nese
titul „Upřímné slovo“ a jest u nás neslýcha
ným a vůbec neobyčejným výkladem politických
příčin ubohosti nynějšího stavu veřejných zá
ležitostí v našich zemícn. Druhá nazvána jest
„Česká otázka“ a obsahuje lapidární korrekturu
a nejcitlivější kritiku programu. státoprávní
stravy, přijatého na sjezdu dne L9.února 1899.
Brožarami těmito jsou naše dosavadní české
radikální a pokrokářské frakce přímo odbyty
a z veřejnosti vybuány, aby se vůdcové jejich
šli schovat, do politiky se více nepletli a «by
se naučili Štrykovat punčochy.

Každému vřele doporučujeme, aby si výše
uvedené brožarky hraběte Vojtěcha Sternberga
přečetl a s bezpečností víme, že naši dosa
vadní nejradikálnější | radikálové budou u
každého jejich čtenáře naprusto znemožnění.

Co oni všechno za politickou radikální
moudrost vydávali, to jest všechno odstátá vo
dička proti silnému, zdravému vínu, jež hrabě
Steruberg české veřejnosti deruokraticky ra
dikálně ualil. Proto veškeré sledovatele českého
veřejného života na jeho publikace upozorňu
jeme a vyzýváme je, aby je dali přečísti všem
nynějším stoupencům našich radikálních poví
dálků, jež po přečtení toho, co hrabě Sternberg
praví a jak jejich program opravuje a vyvrací,
nikdo více nebude chtít posloucbati 1 bude se
diviti, jak mohlo případně po celá léta jejich
dětinské žblabunéuí někoho zajímati.

Hrabě Steroberg, který se účastnil burské
války, publikacemi svými přímo rozkopl poli
tisování našich radikálů jako krtičí kopeček
a ukázal, co vlastně demokratická | politika
2namená a jak se ve skut:čnosti radikálně
politisuje a mlaví.

Doufáme, že s projevy jeho se naše nej
širší veřejnost co nejdříve seznámí, aby dle
jejich vývodů náhledy a názory své v ohledu
taktickém a politickém upravila a nedala si
pořád na nos věšeti bulíkv od lidiček, kteří
veřejného štvaní, jež nazývají radikální a po
krokovou politikou, užív..jí jednak ke své ob
živě, nebo ke svému povznesení, vždycky ale
jenom v sobeckém záměru.

Hrabě Sternberg není naším mužem, ani
my nejsme jeho stoupenci, ale on měl odvaha
a dovedl pověděti naší veřejnosti tolik fakt,
pravd, pouček, on ji upozornil na tolik omylů,
chyb a bladů, že všichni, kdo publikace jeho
8 rozvahou si přečtli, rázem přehoupli se da
leko v před přes radikáluí hračky a tlachání
našich pokrokářů, kteří následkem toho zůstá
vají se svými jenom proti osobám směřujícími
a nikdy především věc a poměry zlepšiti a
sanovati nehledícími snahami v tak směšném
a abohém postavení, že 0 jejich jalové a mělké
výklady nikdo více státi nebude.

Srovaá-li se to, co hrabě Vojtěch Stern
berg stračně a jadrně ve svých brožurách
o veřejných našich záležitostech uvedl, s tím,
co po celá již desítiletí naši radikálové a po
krokáři v rozmanitých publikacích a listech
tisknou a co ve svých řečech lidu vykládají,
každý uzná, že tito pánové vlastné českou ve
řejnost docela zbytečně obtěžovali a chtějíce
ji poučovati ukázali, že sami nic nevědí.

Jsme za sprchu, pod niž hrabě Sternberg
naše radikální pokrokáře postavil, velice vděčni.
Umyl je, jak ge slušelo a patřilo tak, že panstvo
o tom raději mlčí!

o .
*

Ostatné radikální směry, které v posled
ních desiti letech po vlastech našich bouřily,
začínají hynouti samy a 8ice — marasmem!
Na místě, aby síla jejich rostla, což bychom
za dnešních poměrů a okolností ve mnohých



a mnohých politických i zejmena bospodářských
eměrech radostně vítali, ztrácejí všude důvěru
i přízeň.

Proč se to děje?
Úkaz ten jest zcela přirozeným, poněvadž

naši radikální pokrokáři nebyli a nejsou žád
nými lidmi nějakého pokroku. To jest spo
lečnost nejzarytějších a nejarputnějších šosáků
a nejmalichernějších zpátečníků, kteří předstí
rajíce hesla svobody, každou veřejnou volnost
strkají ihned do chomoutu ového osobního
míněví; kteří každý nejlépe míněný, z fak
tickóho stavu A z nejtěžších zkušeností vy=
plynulý názor šosávky potírají ihned, jakmile
přesahuje jejich politické u společenské měl
kosti. Pánové ti na místě, aby propagovali
všeobecnou možnost náhledy volně pronášeti a
vlastním přesvědčením svobodně se spravovati,
nosili a nosí po vlastech našich papírové šibe
nice pro vykonávání svých ortelů, dle nichž
napotom in contumacia věší do svých novin
každého, kdo se jejich bláznovstvím a dětin
stvím neklaní, ale užívaje své občanské svo
body, spravuje se míněními nebo poměry
vlastními.

Poněvadž takoví radikálními a pokrokář
skými redakcemi v novinácn oběšení lidé dále
po českých zemích ve zdraví a spokojenosti
vesele chodí, přešla ze šibenic těch hrůza|
Vyvěšení v nich naopak značí čest a vážnost,
neboť každý ví, že takto proskribovaný vlastně
jest některému šelmovi nepohodlný a že mu
v karieře nebo ve výdělku překáží

Když pak se zkoumá, co dobrého, co
platného, co významného radikální směry v Če
chách za deset let nejintensivnějšího svého
zuření dokázaly, to se shledá obrovská nulla,
ač na všech stranách našeho veřejného života
jsou radikální zakročení a pokroková očista
potřebnými tak, že by je každý počestný, spra
vedlivý a soudný muž radostně vítal.

Avšak naši páni radikální pokrokáři ne
sloužili zájmům veřejným, nepečovali o zve
lebení obecného pokroka, ale oni zaváděli leda
jen osobní útoky a společenské persekuce,
věhlas svůj živili podezříváním, moc 8vou
udržovali © terrorismem, provozujíce osobní
ostudnon hbrůzovláda, jíž jest naše veřejnost
dnes syta.'

Nejvýmlavnější doklad toho podala ve
právě minulých dnech sama Praha při posled
ních doplňovacích volbách do svého sboru
obecních starších, při nichž přes všeobecnou
nespokojenost s obecní správoa a přes ne
populárnost většiny staro-mladočeských kan
didátů neprošel ani jeden pokrokář a radikál.
Kandidáti jejich zůstali v zdrcajících menši
nách i přes to, že se proti kandidátům
skompromisovaných stran i psalo a mluvilo.
Praha radikály prostě odmítla!

O našich radikálních pokrokářích lze říci,
že strany jejich vyplynuly z neblahých sporů
staro-mladočeských jako nový, veřejný život
obrozující živel. Avšak živel ten musil tak
brzy a neslavně zahynouti, jak jej hynouti
dnes vidíme, neboť na místě, aby se radikální
skupina ozbrojila dobrými vlastnostmi a strán

FEUIULLETON..
Z osmera blahoslavenství.

Napsal Josef Váňa,

IL

„Blahoslavaní čistého urdce,
neboť oni Boha viděti budou.“

Mat. 5, 8.
Vlák pískl a stanul.
»Praha — Pragla vzkřikl konduktér a otvíral

dvéře u jednotl.vých vagonů.
Roj cestujících vysypal se z vozů a hrnul

se k východům nádraží. Každý chvátal, jako by
ho honil.

»Servus, Jiránku | — No, tak jsi tedy v Praze!
To koukáš, co?«

Oslovený skutečně se díval jako vyjevený.
Jakživ v Praze nebyl a tahle cbumelice lidí, ten
rej, ten chvat bylo proň něčím neobyčejným,
ohlušujícím, oslepujícím.

»No tak pojď, tek pojďle
A dva kamarádi, Fousek a Zelený, uchopili

nového svého druha ve studiích a vlekli ho k vý
chodu. Byl jako spit. Přišel z venkovského města,
kde studoval gymnasium, přišel z vesnice, kde až
do té chvíle dlel na prázdninách, a nyní tedy jest
v Praze, v té zlaté Praze, aby tu studoval na
vysokých školách, aby si dobyl chleba a postavení
a získal si vědomostí, po nichž duše jebo prabla
jiko po studnici vod.

Toť tsdy ta Prahal — Samý břmot, semý
spěch, samý čmoud, samý zápach! — Jak jinak
a nádherněji připadal mu ten tichý venkov! —
Ty širé lučiny, ty tiché háje, ty hluboké, snivé
hvozdy a ty plaché dívčiny ...

Ano, ty plaché dívčiny. — Zanechal tam
jednu v zármutku. Byla jako anděl. V modrých
očích zračilo se jí celé nebe a v hlasu zněly me
Jodie samých kůrů andělských.

kami, jimiž se Staročeší i Mladočeši ve mnohém
ohledu honosili, aby tedy v sobě to nejlepší
a nejplatnější politické chtění soustředila, aby
celé české společnosti bez ohledu nu rozdíly
smýšlení zjednala nejširší a nejsnášelivější
půdu propokrok celé obecnosti, chopila se ve
své taktice nejhorších chyb a neřestí, jež staro
českou a mladočeskou stranu drahdy prová

odmítané politické i společenské nepřípusetno
sti oděna, jala se v českých zemích jako bubák
— strašiti!

Poněvadž dnes nikdo více ve strašidla
nevěří a strašidel se nebojí, mohou nynější
áni radikálové jíti tiše se svou taktitoui po
itikou na penei dříve, pokud se jim lidé ne

budou hlasitě smáti.
Tím jsme ovšem neřekli, že proti rozhod

nému, moudrémo, věcnému a svobodu pře
svědčení nebo volnost smýšlení šetřícímu po
litickému zakročení se nějak opíráme| Naopak!
Toužíme nejvřeleji po radikálním, pravdě a
spravedlnosti odpovídajícím hlasu 8 jednání
mažů, kteří by bez sobeckého bouční vlastních
prospěchů zbědované české veřejné poměry
chtěli a uměli ozdravěti.

-4 *+

V některých pražských kavárnách bývá
každé číslo „Obnovy“ již drahého dne po
svém vyvěšení „na hadry“. Jde z ruky do raky
a při tom 8e ním také často zlostné — mlátí.
Minolé číslo však způsobilo zde v jisté přední
kavárně dokonce hlačnou výtržnost, již vyvo
val pan Karel Haspeklo, o němž jsme ge v čísle
tom šíře zmínili.

Když se totiž minulou sobotu odpoledne
do výše psané své kavárny dostavil a ke svému
stolu mezi své přátely usedl, začali si ho tito
posměšně dobírati. Doktor Liška, inženýr
Shrábl, profesor Ramenář ihned hu poznámkumi
bodali, co prý dělá za ostudu, že ae dle „Ob
novy“ dal mezi klerikály.

Karel Haspeklo celý rozehřátý přišel ai
na to pražskému dopisovateli do „Obnovy“
stěžovat.

„A co jsi jim na to řekl?“ tázal se tento
věda, že Kure) Haspeklo nikdy ve společnosti
nemlčí ani ve případech, jež se bo vlastně ne
týkají.

„Co jsem jim řekl?“ odpověděl p. Has
peklo pražskému dopisovateli do „Obnovy“.

„Pověděl jsem jim pravdu. Hlasitě a uro
zumitelně! Řekl jsem jim, že se zásadami ka
tolické strany sympatisuja z přesvědčení a
nezištně, ale oni že se dali od její stoupenců
a na její účet živiti, obohatitia zaopatřiti,aby
za to na ní nyní nevděčně a sprostě plívuli.
Povídal jsem jim: Ty, doktore Liško,měl jsi
na přímluvu kanovníka po celé své studie
kněžské stipendium; Ty, inženýre Shráble, tvůj
strýček byl farářem. vydržoval tě a co naspo
řil, to jsi si po jeho smrti odnesl a Vy, pro
fesore Ramenáři, vystudoval jste bezplatně gym
nasium v katolickém studentském konviktě,
na universitě živil vás klášter a kněžskou pro

Ubohá Andulka! — Včera naposledy. stiskl
jí ruku a celý popleten a pomaten vdechl jí něco
jako polibek na tvář... .

»No tak přece pojď! Je vidět opravdu, že
jsi Z Vesnice .. .«

A Fousek a Zelený se rozchechtali a vy
pouštěli za hlasitého smíchu celé kotouče dýmu
z napálených cigaret.

«Máš jisté nějaký groš! — No servus, to
ťoho dnes užijeme! Ukažeme Ti velkoměstský
život... .«

wAle, kamarádi, já přišel... „«
»Hahaha« rozchechtali se oba druhové znova

a nedali Jiránkovi ani domluvit. — »Risum te
neatis amici — smějte se přátelé, on přišel — snad
dokonce studovat, ne?l«

A mladí kamarádi chechtali se čím dále, tím
více,

»Víš co, příteli, toho zatím nech! — Dnes
Ti ukážemePrahu '«

Novopečený akademik Jiránek nevěděl teď
co a jak. Potácel se za svými druhy jako opilý
a ani si nepamatoval, kam ho vedli a kde ho
usídlili. Honilo se mu vše hlavou páté přes deváté.
Horská vesnice, dívka jako anděl, ustaraná matka
scvrklá jako švestička, šedivý, nahrbený otec, po
tlučené krupobitím lány, hlad, bída, velkoměsto,
universita, studie . . . Myslil,, že začne studovat
tak jako jiná léta na gymnasiu a ono zatím...
Jak to ti kamarádi zde žijou ...

»Tady máme byt a Ty tu budeš s námi.
Zítra Ti ukážeme kolej a zasvětíme Té do věcí
akademických. Dnes ještě si uděláme bene!«

»Ale, přátelé, na to jsem do Praby ne
přišel.. .«

»E, přišel, nepřišel, to prodělat musíš. Prabu
musíš pognati hned na začátku! — Vid, Jozko.
ta sklepnice u Primasů, to je dítě, co?«

*A la bonheurle přisvědčil Zelený a luskl
prsty, jako by si pochutnával na néjaké delikatesse.

»Uvedeme Té tam a ukážeme Ti ji. To jsou
pane jiné bolky než na venku. — Tyhle se ne

——

tekcí jste dostal znamenité místo! Všichni, přá
telé- drazí, dělali jste katolíky nejhorlivější,
líbali jste kněžím ruce, div jste jim je neu
kousali, žebrali jste o jejich přízeň,slibovali
jste, že do smrti budete nejhorlivějšími ob
hajci své víry a teď se za to stydíte, že jste
si na růženci vymodlili existenci a jen 6e po
emíváte ochotě, tradicím a důvěřivosti epo
lečnosti, která vás vlastně povznesla. Co byete
dnes bez její pomoci znamenali? Styďte se,
je to banba a nemažné, když je vzdělaný člo
věk nevděčný, k čemuž ani zvíře se nesníží!“

„To jsi jim snad neřekl ?“ mrzutě namítl
vždycky zbytečně šetrný a ohledů plný praž
ský dopisovatel do „Obnovy“. „To není křestanské|“

„Neší!“ odbroukl se Karel Haspeklo.
„Ále pravda to jel A já jim to ostatně neřekl,
já to na celou kavárnu křičel! A má se to
každému takovému falešnému prospěcháři, kte
rý za prokázaná dobrodiní potom dobrodince
jenom ostouzí a pyšně se nadýmá, pěkně bez
pardonu přišíti na záda. — Jen to zas do Ob
novy napiš. To také nebude škodit. — Ať si
páni v sobotu počtoal“ Mnohý náš výtečník
Vezme 86 za DoS a dá si pozor, aby před ním
příště někdo neotevřel — knibu života“

Když Karel Haspeklo chtěl, aby se to
napsalo, pražský dopisovatel mu ochotně vy

Dove Snad to bude laskavé jeho čtenářeviti.

Obrana.
(6) Upřímmnest čl farizejství ? „Český

Učitel“ zalekl se ve své „Klerikální hlídce“
článku Obnovy — „Revoluce srdcí v Lurdech“
a po způsobu svém odbyv paušálně reelnost
zázraků lurdských, vědecky dokázaných, vy
stupuje ua kazatelna své mravní, nade vším
lidstvem zdvihající se vyvýšenosti a praví:
„Dnešní svět potřebuje jiné mlavy, jiného dů
kazu o užitku náboženství, nežli zázraků. Náš
svět potřebuje revoluce srdcí, ne pomocí zá
zraků, ale pomocí poctivého křesťanského ži
vota, jenž by přesvědčoval a víra v možnost
lásky utvrzoval. Nechoďte pro pomoc do Lard,
ale doma hleďte revoluci náboženského života
prakticky provádět. Nečekejte zázraky od moci
nadpřirozené, ale konejte je raději sami. Vzpo
meňte si na onu moc lásky, o které tak zna
menitě psal apoštol Pavel ve XIII. kapitole
listu I. ke Korintským.“ Podepisajeme oběma
rukama slova tato, pokud se týká „poctivého
křesťanského života“, poukazujíce jen na to,
že + biskup Brynych kladl ve hnatí katolickém
váhu největší na „poctivý křesť.život kněžetva“
— a že v ohledu tom byl neúprosný. A jest
podivno, že v táboře „Čes, Učítele“ měl ne
přítele nejúblavnějšího, jakkoliv prováděl re
volaci srdcí pomocí poctivého křesť. životu. A
pak zdá se nám, že připomenutí lásky z úst
„Čes. Učitele“ připadá poněkud farizejsky.
Knéžstvo katolické nezůstává zajisté v ničem
pozadu za charitou pokrokového učitelstva —
a obětavost kněžstva jest uznávána všeobecně.

S- 
upejpají. — A jak se umějí smáti a bavit, —
No, uhlídáš!«

A mladá trojice akademiků vstala a pospí
chala k Primasům. Když otevřeli dvéře, hustý
dým vyvalil se proti nim a celá směsice vůní
hospodské kuchyné omámila je.

»Hedvičko, honem pivo a něco k večeřil«
zahoukl Fousek na sklepnici.

»Hned, pánové, hnedl — Máme tam vý
bornou roštěnou .. .s

"eNo tak třeba tu roštěnou . . „la
V minutě pochutnávali si mladí akademikové

na roštěnce a připíjeli statně Primasovské, — Hluk
stával se od minuty k minutě větší a vzduch
těžší a těžší.

sTak na zdar| — Na naši budoucnost!«
vzkřikl najednou Zelený a chytil sklenici a připíjel
oběma kamarádům.

»Na zdarla« — A tré sklenic se srazilo dos
hromady a tré sklenic bylo obráceno okamžitě
dnem vzhůru.

»Pivola vzkříkl Fousek == +a doutník l«
»No jen zvoloa, mladý panel« usmála se

naň sklepnice a pleskla ho jemné po tváři,
sE co zvolnal — Vždyť jsme jen jednou

na světě, mládí jak poupě odkvete...« A Fousek
se dal do zpívání a s ním Zelený i Jiránek. Byli
už notně nachmeleni. A pilo se zas a zas a kou
řilo se a zpívalo a vtipkovalo.

»Pánové, poslední pivol« hlásila najednou
sklepnice.

»Tak mně ještě pětl« zvolal Fousek,
»Mnětakyle dodal Zelený,
»No tak mně tedy takyl« dodal si odvahy

Jiránek, ač už sotva oči otvíral a jazykem pleti.
Také se mu zdálo, že se vše jaksi kolem něho
točí, Fousek, Zelený, sklepnice, stoly, světla...

Když sklepnice přinesla pivo, Jiránek už
nepil. S-bl do kapsy a zaplatil. .

»Habaha, Ty jsi brdina. Piješ jako house. —
No, však Ty se naučíšla

»Možnál« dodal Jiránek, ale byl už jako na
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Obchodnídům se sukny V.J. Špalek, Hradec Králové,Yop“

"Zalotenor.1850 Svaté obrázky
Vyznamenánstátní medaili. ošeho druhu, nabísí

Velectěnému duchovenstvu |“ "-ižómvýběruasa mlášižvýhodnýchpodmínek

Karel Zavadil | TU Šimekv C.Bndjoiceh
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Sepsalprof.Hanuš Trneček.
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ších věcí vykoná se rychle a Celý prvý díl, který postačí na dobu (aWŠ
zašlou se již svěcenéze str- Dílna ku vyšívání a hotovení mešních rouch, 1roku, Spideběhon 3 neděl ve 4 seš. z
zením Jeho biskupskéMi.| počínajeod 24 K, Pluvlálů, dalmatik, korouhví, Ú- o K 1-50. W
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monstrancí, ciborií, relikvií: kopu z doby pařídské výstevy a všelikých novotin v cenách
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Adresování vědy doslovné se vyprošuje. Jungmannovatř. 14.,Hlávkůvpalác.- ©

6 První ský katolickýstáodjvopídni

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,
VIL o., Seiden
gasse čís. 35.

Na nkásku zasílá
se vše franco. *

N ÁBYTEK >F sobu2 provedení OTáchyDypřáčk,sklad nábytkunejlevněji nabízí "U v Hradci Král. u novéhoBorromaea.

Nejlepší, nejtrvanlivější a nejlevnější

| kněžské kolárkya náprsenky.| Všeho druhu prádlo R

. Velkozávod©
> koberců, záclon a všech druhů pokrývok.

Zboží lůžkového.
Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Uplné výbavy nevěstám.
Kilustrované cemnníkyzdarma a franko.

JAN STUD U PŘALE,
——— Václavské náměstí 32.

pro dámy a pány.

Sfanislav Sirásek o Sfradci Arálové, Velkénáměstí číslo186.
Bas- Obrovský výběr B | sy- Úplné08 mg- Novinky kravat. “SN

| letních turistických košil. výbavy pre „neMčsty Továrnískladbíléhoprádla.i



Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesmě dle předpírů církevních v každém slohu
odporučujefirma

Petra Buška synové,
měl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.
Fotografiea nákresy u velikémvýběruna přáník na

hlédnutí franko zašleme. P

Nejlepšíodporučoní| Plánya rospočtyseneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

První královéhradocká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

vzerůvj

Stavební práce v moder. slezích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORP Vzorkovýsklad látek.ij
Oalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
Kradoc Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.

Volodůstojnému dnchovonstvu!

dan Slaněk,ses
ul

Kar. Světlé, č.

iktaké ul 19 n., roh Kon
v ul., vyu pad paciojněma kostelnívdžíní, doroluje dopo

ruělti vů) hojně zásobený sklad vevlastní dílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:

monstrance,kalichy, ciboria, lam y,svícny,kaditelnice, kropenky, patenky,
nádobky atd., vše v přesnémslohu

cirkevním. Starépředm znovu opravuje v původní intenci a jem © ohní
slati a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukásku, rozpočty,
neb cenníky franko. Za veškeré vý
robky a slacení ručím. Největší vý

roba © aklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednodulšího do nejstkvostnějšího. dpadlím kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žddné
výrobby bascenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo 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.

Tář na splátky bez zvýšení cen!

Následkem spojení | dvou
skladů nábytkových prodávám
za cemy výrobní

— jen ——
na Malém náměstí

č. 107 w Hradoi Král.
úplné

zařízení do pokojů,

Nábytek. FrantišekMatějček.

výroba."JN

Nábytek,
Za cen
výrobní.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

PR“ Božíhroby,"i
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

; Jan Kryšpín(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

malbu oken kostolnih
, PRAHA-—-L,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve

60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuie se

| ku dodání oken chrámových,
VE od nejjednoduššího aš k boha

tému figurálnímu provedení a
sice $ se Šelemnými rámy, sí

těmi |vsasením.

Veákeré rozpočty, akiszy i odborná
rada bezplatné, vší závaznosti
1 ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejné i písemná pochvalná uznání.“fj

Založeno roku 1886.

od

ZANETHE

prodávám 1 kg.|
za 2 korumy.L
Veškeré jiné druhy [Š[emokánzz

j levněji než zasílají altonští, hamburkští a
terstětí obchodníci.

Poznámka: Jsou-li kávy vůbec levné, |
ji jako nyní, řídí se dle toho domácí obchodníci
j| též; není tedy třeba vyhledávati nepřátelskou |%

cizinu.

F, ChrudimskývHadaKrál
=

nkybak
voskové 1 polovoskové"ij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Árál,
G. a k, dyorní dodavatel,

Btarý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
BSviókyoltářní = čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly, le, zrna
kadidlová,sloupkya jiné.Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky s ové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky mámé, borvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje Šicí,
napraníprádla aváhy

doporučuje tovární skladHR. CERHY
v Hredel Králové (vedle Graudhotelu.)

r. 1886, nejstarší svého druhu v
— nabísí —

j koňak, slivovici, borovičku, Jeřabinkurumy a punše, likéry, sladké ovecné
wine, bílé i červené, vino whkové (medici

| nalní),vinasladkáavino Šumivéšampaňské.)
H ©Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové $
| jakosti velmi levný koňsk a
N olivovici, vše v o pálení a vlastní výroby. [E

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |

lánínajab.nn Praze:st medailía diplomemslatémedaile,amnohýmiji
| nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

PLANNÁ

a HARMONÍÁ

=| Dojnovějších
» soustay — lovně,

též na splátky avýměnunabízítovárna
AL HUGOLHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

$ Sklad Eliščino nábřeží proti lab- g
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Půjčky
v každé výši ns libovolné splátky obdrží c. k.
státní, zemětí, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojníci, počínaje od setníka, obdrží rovněž půjčky.

Podepsaný podá ochotně buď písemně neb
ústně vysvětlivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král,
+Velké náměstí, č. 25.

Prvni výroba

věžníc



v

Předplatné na čtvrt roku 8 k sok |
Číslo 46. | 2 na půl roku sh — |

Kooperace.
(14) Když jsem četl usnesení tří českých

stran ze dne 7. t. m., přemýšlel jsem, jaké
bych dal tomuto sympatickému novorozenci
jméno a přišel jsem k výsledku, že by se pro
to hodilo slovo: kooperace, tolik jako součiu
nost. Bůh ochovei, abychom chovali k novo
rozenému něco jiného, než nejupřímnější eym
pstie; po tom jsine volali již dávnoa to mělu
přijíti již dávno, uebot není smatnějšího zjevu
v národě, než jeho nesvornost a záhubnější
činnosti, než vzájemné potírání se stran a to
tím více, jedná li s »národ, jenž půl století
bojuje za svá národní práva a v boji tom
k bodu kulminačnímu dospívá.

Ale jedno nemohu v usnešení tom potla
čiti a to je pochybnost, nezůstane-li vše při
pouhém akademickém mluvení, smiřovaní a
usnášení, bude-li míti tato smlouva na výboj
a odboj trvalé ceny, hlavně nezůstane li i ten
tokráte bez positivního výsledku na českou
politiku ve Vídni, neboť toho byli jsme často
svědky, že, bylo li 8 národem opravdu zle,
voláno po národním smíru a zajel li politický
povoz českého národa do slepé aličky, poznali
jsme to nejlépe z provolání k národo. To „lide
český“ četli jsme tolikrát a v tolika varian
tech, že by nám nemohl nikdo zazlíti, kdyby
chom je nepojímali vážně. Ale tentokrát zdá
se opravdu, že máme co dělati s vážným jed
náním a máme naději, že pronunciawmento če
ských stran státoprávních znamená počátek
šťastnější doby českého národa, jemuž u jeho
nepřátel neškodilo nic více, než jeho nesvornost.
A jakou vážnost, jaký respekt mohli míti ve
Vídni před oárodem, rozštěpeným v množství
stran, z nichž jedna drahou potírala, jedna
druhou směšnou činila, stran, z nichž jedna
kladla důraz na státní právo, druhá se starým
pergamenům smála, aneb je za pouhý ideál
pcvažovala, který patří za sklo, ale ne do sku
tečnosti, stran, z nichž jedna vyřízení jazykové
otázky jako podmínku sine gua non rozhlašo
vala, drahá pak spásu v hospodářském sesí
lení národa viděla, z něbož i vyřízení jazykové
otázky samo sebou vyplyne?!

Není to fase stran, jež v sobotu k místu
přišla, nýbrž povbá kooperace, ale více nikdo
v daných poměrech nežádá a žádati nemůže.
V názorech kulturních, hospodářských, sociál
ních a i náboženských třeba ponechati stranám
volnost, ale v postupu proti Vídni, kde nás
znali jen tehdá, když za hranicemi bylo zle a
říše v nebezpečí války se nalezala, proti Vídni,
jež vidí spásu říše pouze v německém, dnes
i maďarském centralismu, jež nedbá přirozené
majority rakouských národů a opírá se o mi
nority dvou kmenů a kde pro poměry a po
třeby jednotlivých zemí není porozamění pra
čádného, kde se slova „ústava a parlament“
nejvíce nudarmo vyslovují, ule kde se jich nej
méně dbá, kde se nikdy nerozumělo ani minu
losti, ani badoacnosti říše a to ani tenkrát,
kdy ona očividně přestává býti říší německou
a stává se dle snu Bismarkova státem balkán
ským, proti této Vídni musíme býti všickni
za jedno. Není to monarchie, není to vojsko,
není to říše, tím méně osoba panovníka a jeho
rodiny, proti němuž bychom se stavěli, vždyť
toho všeho potřebujeme, ale je to centrali
stický systém, proti němuž mířen je náš boj
a my doufáme, že zvítězíme, neboť toho ještě
nebylo, aby systémy přetrvaly národy. „Ra
kousko“, praví hrabě Vojtěch Steruberg, je
hož „Upřímné slovo“, původně skonfiskované
a teprv říšskon radou imunišované, v němž
tahy tak lapidárními, jak tomu nejsme v Ra
kousku zvyklí, bylo vysloveno slovo v čas,
„Rakousko v první řadě trpí nemocí dualismu
a nemocí ústavy úplně ad absurdum přivede
né. Dualistická idea byla správná, pokud se
jednalo o autonomní samospráva, ale bylo
chybou, poskytnouti tuto samosprávu pouze
Uhrám a ne zároveň ostatním národům Ra
kouska. Celkové mocnářství bylo by se pro
měnilo ve stát federativní, každý jednotlivý

útvar byl by držel rovnováha proti druhým a
vzájemné zájmy monarchie byly by bývaly
uchráněny a celá monarchie byla by se na ve
nek representovala jako celek, kdežto nyní se

rozpadá na dvě polovice. Nebylo by rozumnější,pochovati tento dualismus — toto mrtvě na
rozené dítě — místo aby zdravému odnímána
byla potrava za tím účelem, jen aby ono za
chováno bylo? Pryč s dualismem, pryč s vy
rovnáním! Ať si Maďaři zaplatí sazni svůj účet,
když základy naší společné existence beztrest
ně otřásati smějil“ Pravdivá to slova. Aby
tento zhoubný systém byl zaměněn a rakouská
říše aby se na peratích svých, dynastii věrných
národů povznesla znova vzkříšena systémem
jedině zdravým, protože přirozeným, k tomu
nesly se povždy snahy české delegace a je to
také hned druhý odstavec, na němž se tento
krát české strany usnesly, jako vůbec obsah
všech devíti čláuků je čistě politický, neboť
je to státní české právo, rovnoprávnost jazy
ková, decentralisace v úřadech a spravedlivé
v nich zastoupení, nedílnost království Českého,
tedy boj všem snahám trhacím a o cizí říši se
opírajícím, ochrana minorit, oprava volebních
řádů a vojenskébo zřízení, nač tu hlavní zá
važí položeno.

Poněvadž však toto jsou právě otázky
všem státoprávním stranám společné, měl uči
něu býti pokus u každé státoprávní strany,
aby volání po jednotném postupu národa proti
Vídni vyznělo plněji. Nevím, co tomuto usne
sení, jež se tajně dělo, předcházelo, soudím
však z podepsaných vlastenců, že se nejed
nalo zrovna jen o strany, poslanci zastoupené,
ježto k vůli závažnosti požádáni o podpis i ne
poslanci a poněvadž dle článku 9. mohou při
brány býti i jiné strany.

Nebylo včasné, obrátiti se v tomto pří
padu na národní radu a nechati promluviti
všecky strany v ní zastonpené? K čemu je tedy
národní rada, když se k její organisaci nepři
hlíží u příležitosti takového význawmu?! Řeči
dr. Pacáka a Kramáře byly namířeny proti
stranám radikálním, ale jak k tomu přichází
me my, kteří všech devět článků vždy a od
dávných dob vzhůru povznášíme, k národní
součinnosti vždy jsme pracovali, kteří jsme
stranou politickou a též jsme zastoupení po
slanci, na Moravě lidovými, v Čechách viri
listy?! Či ještě ten katolický klerikalismus
nepřestal strašiti a to i nyní, kdy protestant
ský přišel do mody?!

Nedivíme se, že akce namířena v druhé
řadě proti falešnému radikalismu a prázdnému,
na maodáty vypočítanému hubaření strau t. zv.
pokrokových; nemyslíme však, že český národ,
ač se ohlížel ve své bezradnosti vždy po ra
dikálnějších a radikálnějších barcovnících proti
Vídni, tentokrát spokojí se 8 lidmi, kteří krom
své radikální negace nenosí v hlavě ničeho ji
ného a že svěří otěže svého národního vedení
do rukou strany, jíž naprosto schází schopný
dorost. Vydrží-li kooperace až do voleb a roz
dělí li se všecky tři strany svorně o mandáty,
pak je nebezpečí velkohubých vlastenců radi
kálních spíše zažehnáno, než kdyby každá z těch
tří stran pracovala na svůj vrub a to má, tu
ším, i pro nás katolíky, svůj nepopiratelný
význam. Proto považujeme sobotní krok za
šťastný, jen dej Bůh, aby na pěkná slova ná
sledovaly pěkné skutky a aby nová kooperace
politických českých stran byla počátkem lepší
budoucnosti českého národa.

Dělení diecésí.
(8) V příčině dělení diecésí dle národ

ností, jež prý jest již na obzoru, zaojala mysli
všech dobře smýšlejících katolických kněží
uvědomělá oposice. A nikde nebylo snad opo
sice odůvodněnější. Jedná se tu o zničení zá
sadní pravdy, již Kristem Pánem o rovnosti
všech prohlášené, a jde tu o rušení práva ná
rodního českých menšin, jejichž zájmy zase
oklikou sbíhají se v zájmech církevních.

Imserty se počítají levně.
Obnova vychání v pátek v poledne.

© Ročník IX.

Prvá zásada o křesťanské rovnosti nemusí
se pro určitost svoji vysvětlovati. druhá okol
nost: potlačení českých menšin, jako důsledek
rozdělených diecésí, při známých duševních
disposicích českého národa může míti pro
církev následky co nejosudnější. A přiznávají li
se k nové diecésní geometrii naši němečtí
kněží katoličtí, pak tím samým věcně zcírkve
katolické sami se vylučují, ježto jdouce přes
svatá slova Mistrova k dennímu pořádku svých
stranných účelů německo-nacionálních, nasto
lají v iezinárodních stycích násilnickou zásadu
pohanského barbarisinu.

A jako každý uemravný podnik dle po
vahy své musí býti fedrován prostředky. jež
9 pravdou a spravedlností jsou na Štíru, tak i
na podporu tohoto plánu neostýcháno se re
ferovati lživě až před samou papežskou sto
licí. Aspoň zpráva „Katol. Listů“, o důvodech
pro dělení diecésí v Římě přednasených, uvádí
jednu fikci charakterisující všechny ostatní.
Německý lid by byl prý upokojen. Komu mají
býti takové bájky do hlavy vtloukány? Již
„Katol. Listy“ připomněly, že tím katolickým
německým lidem jsou liberálové a židé avše
němečtí štváči, jejichž náladou jsou již prosy
cení muozí němečtí kněží.

Jest známo přece, že mužové nesoucí ve
svých prson city všeněmecké jsou zapřisáhlými
škůdci církve katolické a nic namění na věci,
že německá zastupitelstva s liberálním nátěrem
vyslovují se pro rozhraničení diecósí a Vše
němci protestují, aby prý nebylo oslabeno Los
von Rom. Oba dva postupy zdánlivě si odpo
rující jsou nicméně dvě formy téže myšlénky:
děliti království České, poněmčiti A poprote
stančiti.. Všeněmci shodili masku, kdežto libe
rálové vedou si opatrněji, řídíce ce zkušenostmi
uvažujících politiků, že pro vzdálenější cíle
jest nerozumno odstrkovati to, co jest k nim
bližší přípravou. Záměrům velkoněmeckým
jest protestantismus filosofickým podkladem.

Protestantismus hoví něrnecké rozpínavosti
a národnímu šovinismu, katolická církev hlásá
právo a spravedlnost všem. Šovén není prost
surovosti a zaslepenosti, jak patrno na někte
rých německých kněžích, kteří do plného světla
postavili se nadávkami, adresovanými na kněze
české. Odtud také nechtějí anebo snad nedo
vedou chápati dotčení pánové, že pracují do
rakou hnutí protestantskému. Samo sebou se
rozumí, že negeneralisujeme případy tyto na
všechny německé kněze katolické; vždyť iČe
chové ve většině za to nemohou, že tutéž práci
protestantskou a poněmčující obstáravají naši
čeští pastoři s Herbenem a Masarykem.

Professor Fr. Krejčí, realista. vydává
právě po sešitech spis: „O filosofii příto mnosti.“
Ve stati o novokantismn láme a drtí s tako
vým nákladem učenosti vysoustruhovcré vý
roky realistické a pastorské o protestantismu,
jako záruce z podkladu českého smýšlení a
samostatného života. Tvrzení faráře Zilky, že
zahraniční přátelé vědí, co nám schází a také
nám toho přejí, samo o sobě neohraničeně
směšné, v dobrodružnosti své jest odpraveno
samým realistou. Nemůžeme sobě odepříti po
těšení, uvésti volně myšlénky prof. Krejčího,
aby laskaví čtenáři veškerý humbug spojenství
realisticko pastorského všestranněji posoudilia
aby zjevnější byl blud německých kněží.

Filosofické hnutí novokantické jest v úzkém
spojení s národním duchem německým, jenž
již svoji reformací bouřil proti Římu a idnes
touží po úplném usamostatnění náboženském.
Katolíci němečtí musí býti získání tomuto
sméru, jenž podstata národního německého
života i v náboženství úplně chce emancipovati
od dacha romanismu (latinismu). Tím jest ře
čeno, že protestantismu jest národní církví ně
meckon a že katolictví, aby se stalo německým,
masí se k protestantismu přiblížiti přijetím
idei, jež došly výrazu v národní filosofii ně
mecké, již utvořil Kant. Jednota německého
života, praví Paulsen, vzrůstá na poli hospo
dářském, politickém, duševním a náboženském.
Idea velkoněmectva uskutečněna byla mocí
bmotnouv národěrozdělenémv několikútvarů



státních se avojí historickou tradicí. Státy ty
vyvinuly se za nestejných podmínek, s nichž
pocházejí různosti sociální, náboženské a zájmy

artikulární. Idea velkoněmecká vyžaduje
ideový filosofický podklad, má-li dílo jí utvo
řené — olsařství německé pod náčelnictvím
Pruska — míti trvání. Zevnější moc 8 prvé
vzplanatí všenárodního egoismu stačily na
zbudování celku, ale udršení jeho závisí od
vnitřní soudržnosti častí v celek eloučených a
tu musí partikalárním zájmům souvislost
uvolňujícím protiváha býti zjednána nějakou
ideou všem Němoůmspolečnoua sympatickou.
Tato des jest sfilosofovaný protestantism.
Potud prof. Krejčí.

Vývody jeho jsou založeny na určitých
faktech německé státní politiky a na církev
ních soahách protestantských. Chontky ně
meckých pastorů nejen zapadají mezi Němce
v našem království, nýbrž kronžíjiž kolem
duší českých. Ostatně s myšlénkami prof.
Krejčího kryjí se úvlně důkazy, které r. 1892
uvedl Masaryk v říšské radě previv, že pan
germanism hlásají zejména theologové pro
testantští, kteří nad to ještě mlaví tvrdá slova
o nutnosti poněmčení všech Čechů. Přiklonili-li
se tedy někteří němečtí kněží k idei velko
německé, a tužby po diecési čistě německé
jsoo její praktické důsledky, pak vědomky
nebo nevědomky podporajíce ideu čistě pro
testantekou, oslabují katolicism. A není náho
dou, že němečtí pastorové projevili nepodiní
něný souhlas a hlačnou pochvalu světícíma
biskapovi dra. Frindovi, jehož by sympatie
tyto měly živě zajímati již ablediska oportu
nity, natož teprve ze speciálních zájmů kato
lických.

Obrana.
Vystřízlivěmí r pláčenad bělohorskými

„hrdiny“ přece jen zvolna pokračuje; tylo to
ozorovati i při letošních vzpomínkách na Bí

ou Horu. Ponechávajíce tuto vlastní úsudek
stranou, uvádíme protestanta Denisa: „Vyšší
stavové lehkomyslní, obmezení, ctižádostiví,
měšťanstvo bez přesvědčení a odvahy, hle to
zbylo z Čech, protože lid porobou byl pod
mančn. — Zachovala se jakási žaloba učiněna
od lidu selského Fridricha V. při vjezdu jeho
do Prahy; skladatel její není podezřelý z ka
tolictví, a to právě činí pohnutlivějším ducha
zármutku, nepokoje a okrytého záští, kterým
prodchnuta je tato žádost: „Nechť je kdokoli,
jenž počal tato věc“, praví sedláci, „nenalezne
milosti před Bohem. To neštěstí masíme my
snášeti, my trpěti po všecken život svůj a ne
jen my sami, ale i děti naše, naše ženy a ti,
kdo nejsou narozeni. O Budovče, tebou ocitli
jsme se v tomto neštěstí; stěžujeme Si spra
vedlivě do tebe, odvrátil jsi se od nás, abyc
dosábl slávy utrpením naším, tys příliš vysoko
povznesl myšlenky své, ctižádost tě oslepila“.
— Poddaní jsou si veimi jasně vědomi, že po
vstáním nezískají ničeho. Proč by bojovali?

FEUILLETON.
Dnastudie.

Vzpomínka,

(Svým vzácným příznivvům vdp. P. Vincenci Novot
nému, vikáři, děkanu, konsistur. radoví a č. kanov
níku v Dolní Krupé a P Františku Kotenovi, faráři
v Čachotíné, na důkaz vděčnosti věnuje — Jan Ryculý.

Ronovský.)

Dolní Krupá.. .I
Malá vesnice, rozběblá kolem silnice, která

se tu vine jako bílá stuha vroubená zářivou zelení
majestátních topolů .. . Tak malebně, jako by
rozdováděně poseto jest údolí bílými domky s ma
lými zahrádkami vedle|

Vesele, skoro děcky dívají se svými okénky
na velikou skálu, pod níž hrčí šumný a povídavý
potok...

Dolní Krupá... .!
Byly doby, kdy nevěděl jsem, že jest ještě

jiný svět mimo naši patrovou chalupu s dřevěnou
pavlačí a se soškou Sv. Jana ve štítě a těch ně
kolik chalup astatků kolem. A to byly doby nej
krásnější, doby prvního mládí, které mi zářiloz očí..

Dolní Krupá... ..!
Rodná vesnice, k níž často zalétnou mé vzpo

mínky, rozpuštění a rozdovádění ptáci, kteří zpí
vaeji mi o mládí, kdy duše mí jako malý kvítek
počínala se rozvíjet, zpívají mi písně takové jemné,
šumivé, vonící takou slastí a vroucností, že duše
má podává se tomu kouzlu a jakoby kolébána sní
v libýchsnech ....

„ »
„

Nechci psáti nějaké memoiry nebo historicky
doložené nějaké události, jen zachytit chci několik
okamžiků z toho prchlého mládí, několik chvil,
které teprve teď dovedu řádně oceniti ...

Bylo mi tehdy asi 11 let.

— Za evobodu? Jest jen privilegiem stavů.
Za vlast? — Zda mají jakou? Co činí vyšší
stavové, aby získali je? — Nic. — Šlechtě če
ské bylo zemříti v konečné nekajícnosti. Ně
kolik dní před bitvou na Bílé Hoře sedm tisíc
sedláků v kraji žateckém plení tvrze a zámky,
vraždí pány a rytíře, hrozí pomstou městům
sousedním, nepřipojí li sek nim. — Za takých
okolností není zajisté nic podivuhodného, že
povstání bylo přemoženo,ale podivno jest, že
odpor trval tak dlouho. Když boj rozhodný
počal, byl již předem ztracen. Ostatně byl ja
kýmsi smutným souhrnem chyb předešlých:
velení neprohblídavé a neodhodlané, vojsko bez
kázně, vůdcové nesvorní, panovník (Fridrich

HY neschopný, odvaha prostřední nebozbabělý zmatek. — Šlechta dala příliš zjevné
a četné důkazy své lehkomyalnosti, nevědo
mosti, úplného nedostatku politického ducha,
aby moblo se doufati v možný obrat její, a
bez brůzy nelze pomýšleti na možné vítězství
její. Příklad Polska příliš jasně ukazuje, jaká
by byla budoucnost Čech za vlády stavovské.

Rakousko, ač z počátku zdá se to para
doxním (neuvěřitelným), pro tuhou věrnost
svou ku katolicismu a pro soukromé prospě
chy ctižádosti své nebylo nikdy mocnářstvím
opravdu německým. Vláda císařská netoliko
nepřipravovala splynutí Čech a říší německou,
nýbrž chránila jich proti Německu, a to právě
v době, kdy ochablý cit národní a únava byly
by je bez obrany vydaly všem pokusům dě
dičného nepřítele. Slovanský lid v Čechách a
na Moravě podržel velikou náchylnost k rodu
Habsburskému, v srdci svém spojuje dva city,
jež povrchnímu pozorovateli bezděky zdají se
sobě odporovati, velmi vřelé vlastenectví če
ské a velmi upřímnou a opravdovou oddanost
k panovníka. Jeho pud ho neklame a dvojí
víra jeho jest osvícenější než-li rozam učen
cův a modrců. Byť i Habsburkové neměli ná
roků na vděčnost země. nic méně popříti, že
vláda jejich byla ochranným útulkem, jehož
zásluhou Slované v koruně české přežili ne
Šťastnou a nesnadnou existenci svou až do
znovuzrození za doby naší. Habsburkové dali
Čechům to, čeho potřebovali nejdůtklivěji, to
tiž pokoj, a vzali na se péči o jsoucnost jejich,
jíž nemohli více snésti.*

(Denis — Vančura: Konec samostatnosti
české 733—8.)

Politický přehled,
Důležitou událostí jest seskupení tří předních

národních stran v království Českém, svobodomy=
slné (mladočeské), storočeské a agrární ke spo
lečné práci a ke společnému postupu na základě
českého programu státoprávního a národního, Zá
stupcové spojených stran vydali provolání k ná
rodu, volajíce všechny Čechy pod společný prapor
k zápasu za práva země i národa, k nejtužšímu
odporu proti útisku a bezpráví. Rozvrácené 'po
měry rakouské, vždy větší útočnost našich národ
ních odpůrcův, nesvornost v národě přiměla naše
(O Oo

Škola a hlavně vážné rozmluvy otcovy ote
vřely přede mnou jiný svět, než který byl kolem;
byl to svět myšlének, svět duše, plný záhad aotázek...

Učil jsem se dobře, touže vždy všecko vě
děti a měl jsem v sobě blaženy pocit z každého
nového poznaní. Jaká byla má radost, když jsem
někdy ze soukromé četby zvěděl historii našeho
národa o několik roků napřed, než jak nám o ní
vykládal řídící učitel Jirák|

A ve své fantasii prodělával j-em také ty
krásné dějiny. Tu byl jsem Husitou, tu zase vo
jákem ve vojště císařských. Hned byl jsem rytířem
s těžkým brnením, jindy zss ubohým poddaným,
který úpěl po i bičem svých pánů a přísahal jim
pomstu. — Duše má plna neurčitých tužeb a snů
počala rozpínat svá křídla.

V té době seznámil jsem se se synem teh
Jejšího správce panství Dolnokrupského, pana Ho
dače. Bohdan byl milý, jemný, mírných pobybů
a upřímný. Menší jeho bratr Josef, tehdy asi 6letý,
byl živější, poněkud prudký a černé oči jeho zá
řily leskem jásavého mládí. Vzali si mě za sou
druha ke hrám a zavedli mne do zámku, kde
jsem před tím nikdy nebyl.

Nové dojmy zalily mou duši. Vše, ať to bylo
cokoli, se mi Ítbilo, proto že to bylo nové, Správ
covic hoši měli docela jiné zájmy, než měl já,
neboť mojí povinností bylo naučit se všemu, co
mi bylouloženoapak pomábatdoma při různých
pracech. Nějaké vyšší cíle, vyšší zájmy byly mi
neznámy. Teprve u správcových ocitl jsem se
v tomto světě snů a pohádek, v němž žili jen
krásní princové a princezny, jak byl: namalování
v krásné vázaných knihách. Zde teprv poznal jsem
ono kouzlo knihy, které u člověka tolik vykonslo,

Hlava se mi točila nad tím, co jsem viděl,
slyšel a četl. A když jsme se procházeli dlouhými,
neobydlenými komnatami zámku, kde bylo chladno
ale přec útulno, kde ozvěna vracela každé slovo
hlasitěji pronesené a kročeje duněly, zdálo se mi,

strany k seskupení se, Spojené strany budou se
především domáhati federativního zřízení státu,
provedení rovného práva jazyka českého s ně
meckým, opatření nezbytných kulturních prostředků,
ochrany nérodních menšin, dále aby ve správě
státní, zemské a ústřední zavládla naprostá spra
vedlnost k národu českému, aby provedena byla
spravedlivá oprava volebních řádů, aby jednota
všech zemí koruny české a nedílnost království
Českého byla proti všelikým pokusům dělícím.
bájena a zahezpečena; rovněž obledné hospodář
ských a sociálních potřeb bude se postupovati na
povznesení blahobytu národa. Ve příčině vojen
ství bude se domábáno, aby šetřen byl ve vojsku
národní cit a plukovní řeč česká, aby k českým
plukům dosazení byli důstojníci mocní úplně ja
zyka českého, aby se při kontrolních shromáž
děních užívalo češtiny, aby úřadové vojenští ve
styku s českými úfady samosprávnými as Českým
obyvatelstvem užívali jazyka českého, aby zave
dena byla dvouletá služba vojenská atd. Spojené
strany budou se snažiti o odstranění nynějšího
systému vládního. Důležité kroky taktické provedou
se po předcházející dohodě zástupců stran; žurna=
listika česká má společný postup nejvydatněji pod
porovati a za účelem provádění této spolučinnosti
zvolí súčastněné strany zástupce do společného
orgánu výkonného. — Jen trocbu dobré vůle a
žádoucí upřímnosti, pak se dílo započaté podaří.

Zemské sněmy jsou již všechny uzavřeny i
Český. Zemský výbor království Českého usnesením
rozpočtové komise za souhlasu všech stran
zmocněn, aby nouzovou skci místo sněmu provedl
sám a z vlastní moci rozdal subvence, hlavně
k stavbám z nouze určené. — Na sněmu mo
ravském povoleny učitelstvu vyšší platy od r.
ledna 1905. Úhrada provede se zavedením zemské
dávky z piva 1 K 70b na hektolitr.

Říšská rada sejde se již příští úterý. Situace
se pro říšskou radu zhoršila. Záleží pouze na
vládé a Němcích, aby parlament zdárně pracoval.
Také v Uhrách se dosud poměry nevyjasnily, ba
v posledním časese zboršily. Košutovcí s vládním
programem dosud nespokojení usnesli se z větší
částí opět pro obstrukci.

Minulý týden sešel se car Mikuláš ve Wies
badenu s císařem německým. Císař Vilém one
mocněl, V krku jeho provedena operace odstra
něním polypa. Jest prý stižen touže chorobou
jako otec jeho.

Porta prohlásila se přece proti rakousko
ruským požadavkům v Makedonii. Než mocnosti
trvají na tom, aby žádaná opatření byla náležitě
provedena, jinak prý dojde ke společné okupaci
Makedonie.

Výrtutes deficientes.

(8) Jem melakovať, láry, fáry,
všdyť chytrost nejsou šádné čáry,
tak dokasují v noblesse
ty Macharovy konfesse,
v niché vynaložen velký um,
čím sískat ctností /lium
$ velikánské pomníky
v čas prodanými slovníky
a mínci v milosrdí obrálsí
a nevěstku kdes s dluhů vyplatí.

(2
že procházejí se s námi rytíři s obrazů ve vyso
kých límcích a v dřevěných posách, s očima, které
všude se na nás duvaly a hedvábné, bělostnými
krajka.vi načechrané sukně barones a starých ma
tron šuměly kolem nás.. . Byl bych tu zůstal
skrčen kdesv koutě a naslouchal tomu šumivému
tichu a snil o princích a princeznách ...

Tak uplynula asi 2 neb 3 léta. A najednou
padlo slovo: »Bohdan půjde na studice. Byl jsem
tím zaleknut! — Jako by ta věta položila mezi
mě a Bohdana mezník. — Až potud a ne dálel
— Věděl jsem z jeho vypravování, že studenti
učí se latině, že vědí, co kněz u oltáře čte při
mši svaté a že se učí mnoho a mnoho.

1 ve mně probudila se touba věděli ještě
více, než jsem věděl, uměti latinsky, jako pan farář,
To byl můj tajný sen. A nikdo o něm nevěděl,
nikomu jsem nic neřekl. Doma by se mi byli
vysmáli a u správců by snad nad mým přáním
útrpně pokrčili rameny. A já si tolik přál býti
studentem, učit se latině, ale to přání zůstávalo
snem mé duše, o niž se nikdo nezajímal.

A přece... .!
Znáte ten pocit, jský máte, když za letního

parna vejdete do stínu háje neb lesa, nasloucha
jíce jemnému šumotu korun stromů a krásnému
zpěvu lesních mistrů — zpěváků? Takový lahodný,
omamující a přece tolik svěše probřátý pocit!

A já ocitnul se také v báji, v háji lidské
láskyk bližnímu...

Jednou za zimního odpoledne, kdy Bohdan
byl již v Brodě na studiích, s mladším bratrem
jeho Pepíčkem kreslili jsme obrázky. Nakreslil
jsem tehdy pár koní, vzepjatých, pádících po širé
roviněv neznámo,do dálky... A večer jsme
se pochlubili svými kresbami paní správcové.

Do dnes vidím její dobrotou zářící oči a
milý, lahodný hlas její, který bohužel brzo na to
utichl docela...

Byla mojí kresbou nadšena. A obracejíc se
ke mně pravila:



Kčyi pok skutkem rozjeven: 9 jejím jménem ven,
aťse tohosvět táš doví,
napadne hned Machárkoví,
še nelsehofakv marnostsváděli,
prýjméno—„vypadlomus paměli“.

Kdyš Putifarka svést ho hleděla,
tu Josefa on sehrál korektně,
jak vůbec ani jinak nedělá, —
a promluvíš lí potom honetně:

pro jisodu nopláav Vdámy,pro jsstobu zeptám se ,—
aby címost sas svédků neměla,
odpoví ti: — „dáma semřela.“

Z činnosti katol. spolků.
Ústřední jednotě diecésní zaplatily

členské příspěvky následující spolky: Katol.Hydnotav Čáslavi, katol. jednota v Želivé, jednota v Hlinska,
jednota v Častolovicích, jednota v Kostelci n. 0.,
jednota ve Skuči, jednota v Týništi n. O. a jednota
v Ústí n. 0. Jednoty dluhojící žádáme za brzké
zaslání příspěvků.

Z N. Paky. V neděli dne 8. listopadu konala
se v N. Pace schůze Politického klubu křesť.-sociál
ního pro okresy Jičínský, Jilemnický a Semilský. P.
Jos. Hovádek z Prahy pojednal o dnešní politické
situaci. Nejprve probral otázku dělení diecósí dle ná
rodností, pak rosebral politické dějiny posledního
půlstoletí, na to přešel k našim vnitřním českým po
mérům, zvláště na proudy radikální, jež snaží se Mla
dočechy odstraniti a jich místa zanjati. Řečník vítá
projev učiněný posl. Drem. Kramářem a Pacákem, vo
lejících po sjednocení všech lidí dobré vůle. Když byl
P. Čistecký ještě krátoe promluvil o činnosti českých
poslanců, přijata byla jednoblasně resoluce, v které
projeven úplný souhlas s resolucí přijatou na schůzi
čes. duchovenstva gen. vikariátu prašského ohledně
dělení diecésí a s projevem posl. Pacáka a Kramáře.
Schůze, jíž súčastnilo se vedle místních obyvatel i vo
liký počet hostí přespolních, byla na to skončena.

Zprávy místní a zkraje,
Církevní zprávy. Vyznamenáníjsou:

p. Emil Kapoun, farář v Jenšovicích, jmenován děka
nem, p. Jose. Knies, kaplan v Lomnici n, P., obdržel
farní synodalie. Ustanovení jsou: p. Václ. Strnad,
farář v Karli, za faráře du Sebranic, p. Jos. Polák,
admin. v Mladých Bukách, za faráře do Javorníka,
p. Frant, Kratochvíl, kaplan v Červ. Kostelci, za ad
ministratora do Radboře, p. P. Just. Zelenka, O. Praem.,
za provisor. administr. do Senožat, p. Jan Dudek,
kaplan v Sebranicích, za adminietratora do Jenšovic,
p. Jos. Knies, administrator, za kaplana v Lomnici
n. P., p. Jos. Soakup, kaplan v Rovni, za kaplana do
Vamberka, p. Jos. Sedláček, kaplan ve Vamberku, za
kaplana do Rovně, p. Rud. Bláha, koop v Třeboníně,
za kaplsna do Teplic, p. Al. Calka, koop. v Dolhí
Krapé, za koop. do Josefova, p.P. Kosm. Pytlík, 0.
Praem., za kap!soa do Hampolce, p. Vojt. Lebduška,
kaplan v Cbotěboři, za kaplana do Dolní Krapé. Na

»Tebe by, hochu, bylo škoda nechat na ves
nicil Ty musíš studovate.
, Oči mi zazářily štěstím, jássvou radostí. A
zHbal jsem její ruku, skrápěje ji slzami. Mj tajný
sen že by se tedy mohl uskutečniti?

Ani jsem nemohl pochopit dosah toho štěstí,
které mi zasvitlo.

Moci studovat! j
A to nyní bylo tak blísko . . . tak blizkol
Dohrá matku Bohdenova hledala pro mě po

moc na faře a sice u tehdejšího vikáře P. Novot
ného, nyní kanovníka a konsist. radu v D. Krupé,
který pomoci neodepřel.

A za několik dní potom zavolal si pan vikář
mého otce a když se vrátil, sdělil mí, že budu
studovati. Protože však byl již školní rok v proudu
a mně bylo již skoro 14 roků, slíbil velebný pán
Koten, nyní farář v Čachotíně, že mě bude při
pravovat, abych po prázdninách udělal zkoušku
do a. třídy, .

Dobrý, neskonale dobrý byl ke mně vdp. vi
kář Novotný.

Ve svém pokoji, dýšícím jakousi posvátností,
kde dusil jsem svůj krok i dech, sdělil mi, že budu
moci studovat. Dékoval jsem mu a myslím, že
prostá, děcká slova a upřímné políbení ruky bylo
nejlepším díkem. Nepamatuji se již dnes na slova,
která ke mně pronesl, ale byla to jistě slova upřím
ná, dobrotivá ..,

Nejobtížnější úlohu však na sebe vzal teh
dejší kapl.n P. Koten, který mě připravoval ke
zkoušce do druhé třídy gymnasijní. Sám obstaral
mi kniby, sám vyzvěděl všecky podrobnosti vy
učování na gymnasiu a s odhodlaností začal mě
zasvěcovat do tajnosti vědy. — Po celodenním
zaměstnání, kdy potřeboval sám oddechu, skloňo
val se mnou latinská slova, vykládal mi zeměpis,
přírodopis a základy matematiky. Bylo to skutečné
sebeobětování, které jsem teprve na gymnasiu do
vedl ocenit.

Vzpomínám si na ony hodiny vyučovací, kdy
slovy laskavými hleděl ve mně vzbuditi lásku
k učení, Byl jsem často roztržitý, nepozorný, ale
nikdy s jeho rtů nepřešlo nějaké ostré slovo.

odpočinek vstoupili: p. Em. Kapoun,farářv Jen
Bovicích a p. Frant. Tauchmann, farář v Radboři.
Uprásdněná místa: Jenšovice,fara patron. nábož,
matice, od 1. listopadu; Karle, fara pat. kníž. Thuro
Taxise, od ©. listopadu; Radboř, fara liberae coll.,
od 18. listopada b. r.

Seclalní kurs v Hradel Králové.
Katolické sdružené upolky pořádají
v listopadu A v prosinci 4 cykly poučných
přednášek ze sociologie ve dvoraně „Adalber
tina“. Dne 15. livtopadu přednáší p. Dr. Reyl
„0 pravé podstatě socialní demokracie“ a p. ka
techeta Jukl srovnává „Programy stran kře
sťansko socialní, socialně demokratické a ná
rodně socialní“. Po každé přednášce bude za
hájen rozhovor o thematě předneseném. Začá
tek ve 2 hodiny odpoledne. Vestup volný na
legitimace, jež vydává p. Polák, tajemník odbor.
sdružení v Adalbertinu. — Členové Všeodbo
rového edružení, kteří se dne 29. t. m. účastní
sociálního korsu, se žádají, aby se téhož dne
již o 10. hod. dopol. sešli na schůzí, na níž
jednati se bode o programu příštích úkolů sdru
žení.

Ze Všeodb. sdružení kř. dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 7. listop. Přítomní: Urban,
Pochmon, Karásek, Polák a člen dozorčí rady dp. Frt.
Jakl. Podpora nemoc. udělena: Jos. Bábovkovi v Chol
ticích za 14 dní 9 K, Jos. Tomáškovi v Čáslavi za
7 dní 6 K, A. Ryšánovi v Parníku za 7 dní 0 K.

Divadlo v Adalbertimu. Jednotakatol.
tovaryšů vypravila v neděli dne 8. t. m.Šabrtovo
socialní „Drama čtyř chudých stěn“ se značným úspě
chem. Jednak působivý děj původní této novinky, jed
nak dobré pochopení úloh a pečlivá souhra přispěly
ku náležitému zdara hry. O palmu večera dělila se
sl. Novobradeká s pp. Jakubským a Beránkem, neboť
tíba dosti obtížného dramatu spočívala hlavně v ra
kou zmíněných dramatických sil, jichž výkony byly

pm usnáním obecenstva odměněny. Další role sl.ulové a pp. Karáska, Soudila, Poláka at., Dvořáčka
st. a Dvořáčka ml. řadily se harmonicky k ucelenéma
provedeníhry. Aleiv episodních úlohách vedli si dobře
al. Vaňouskova a pp. Svaták, Lábus, Douba, Sykora,
Buben, Barva, Martinec, Chrastina a Zilvar. Učinnou
byla souhra 3. jednání a effoktním dojmem působilo
4. jednání. Obecenetva dostavil se tak hojný počet,
že sál „Adalbertina“ byl úplně vyprodán. Ochotnický
kroužek tovaryšeké jednoty podal provedením Šubr
tova dramatu důkaz, če ua jevišti „Adalbertina“ do
spěl k normální herecké vyškolenosti, tak že mu ne
třeba hledati cviku někde jinde pod protektorátem
pokrokových zdejších velikánů,

Klieperovo divadlo. Do HradceKrálové
zavítala právě činoherní a operetní společnost p. Vlad.
Honsy, který v Klicperově divadle uspořádá řadudi
vadelních představení, jež zahájena budou v neděli
dne 15. listopadu velkou burleskou s baletem o 4jed
náních od Fastra „Krásnou Lídon“.

Osobmí. Do VII stupně třídního povýšení
byli profesoři v Hradci Králové: p. Danoveký Jan
na státní reálce, nyní c. k. okres. školdozorce, a p.
Gromann Al. na gymnasiu. — Soudní tajemník p. Joe.
Hochmann v Hradci Králové jmenován radou zemského
soudu pro Plzeň. — P. Fr. Loskot, kněž dievéne krá
lovéhradecké, kaplan ve Branné, byl dne 9. listopadu
t. r. na c. k. České universitě Karlo- Ferdinandově
v Praze za doktora bohosloví veřejně prohlášen. —
Pann Vácinvu Sladkéma, učiteli v Rapicích (okres

A
Rid vzpomínám na ty hodiny vyučování.

Jako by kolem mne šuměly sladké vánky ....
Rohový pokoj v průčelí zámku byl naší

učebnou. Jak krásně tu bylo za zimních dnů, kdy
venku bouřil vichr, rozmetávaje nakupené chumáče
sněhu a temně rachotě dveřmi neobydlených kom
nat... Bylo mi veselo v duši a s větší radostí
odříkával jsem své úlohy, mezitím co můj učitel
obříval si nohy na kamnech, jež sálaly teplem...

A když zase příroda oblékla se v zelený,
zářivý háv a teplé slunce k životu probudilo kde
jaký květ, učívsl mě v zámecké zahradě, v malé,
zelené besídce, kde voněl jasmín a růže v záho
nech před besídkou zářily sytou červení v rozví
řený, prohřátý vzduch.

Bylo těžko udržet mysl při učebnici, když
vůkol to všechno vonělo životem, jásslo, zpívalo
snivé písně krásného léta.

Můj učitel však odolal všem těmto dojmům
a celou svoji mysl obrátil k latinským, zajisté
i jemu nudným cvičením.

Byl silný ve svém předsevzetí, aby mě dobře
připravil ku zkoušce, nemaie za svou námahu nic
jiného, než vědomí, že učinil mi přístupným studia
na střední škole. Žádný hmotný zisk, jen čistá
láska k bližnímu byla mu k tomu pohbnutkou.

A pak, když jsem zkoušku odbyl a vstoupil
do gymnasia, byli tu zase moji dobrodinci, kteří
mě hmotné podporovali, protože otec mnoho na
mě obětovati nemohl, nebylo z čeho.

Tiché háje lásky k bližnímu šuměly mi nad
hlavou...

A teďpo letech, když skutečný život zničil
mnobé mladistvé sny o budoucnosti, kdy duše má
překonala mnohé boje životní a poznal jsem tvr
dost lidských srdcí, zdá se mi to vše býti jen nem
s krásnou bájí. A přece to bylo pravdou, skuteč.
ností, na niž tak rád vzpomínám.

Obětování se bližnímu schopny jsou jenduše
veliké a šlechetné, kterých je bohužel dnes tak

6
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Kladenský), vyslovila nejdůst. knís. arcib. konsistoř
v Praze pochvalné uznání za úspěšné působení v ko
stele, ve škole i v osadě.

Lidové předmášky českéaniversityPraš
ské v Hradci Králové pořádány jsou korporacemi a
spolky edraoženými ve Veřejné čítárně Palackého v ne
děli dne 16., 22. a 29. liat. r. v slavnostním sále ob
chodní akademie. Docent Dr. Frt. Čáda přednáší o duši
dětské (s demonstracemi). Začátek vždy ve 3 hodiny
odpoledne. Vstopné do jednotlivých přednášek: sedadla
40b, k stání 10 b. (Sedadla jsou vesměs nečíslovaná).
Předprodej lístků v knihkupectví p. B. E. Tolmana.

Veřejná schůze stram radikálněpokro
kové, sociál. demokratické a české lidové konala ao
v neděli dopol. dne A.list. v Sokolovně v Hradci Krá
lové. Na programu bylo všeobecné přímé, rovné a tajné

rávo hlasovací. Schůzí zabájil městský lékař p. Dr.
lumpar, jenž také zvolen předsedou. První ujal se

slova redaktor Hajn, jenž strněně probral český po
litický život od let 48. až do dnešní doby, zejména
boj státoprávní, úspěchy a taktiku Staro a Mladočechů,
úpadek politický a hospodářský; útočil na vládu a
šlechtu, spatřuje nápravu pouze v zavedení všeobec
nébo přímého, rovného, tajného práva hlasovacího.
Drabým řečníkem byl redaktor „Práva Lida“ Rumler,
jenž po většině mlavil ve smyslu předřečníkově smě
rem více sociálně demokratickým, útoče zvláště na
stranu měšťáckou a snaže se dokázat, že by nám Ce
chům české státní právo vlastně nepřineslo nic. Také
třetí řečník učitel Beneš především číselně dokazoval
nutnost zavedení všeob. práva hlasovacího. Celkem
byla schůze tato agitační súčastněných stran; některé
vývody se nám zamlouvaly.

Záložna v Hradel Králevé. Výkazza
měsíc říjen 1903, I. stav vkladů počátkem měsíce
K 1,511.279:40, vloženo K 168.782-99, vybráno K
184.296-53, stav koncem měsíce, K 1,545.766-86. II.
Stav půjček počátkem měsíce K 1,266.006*54, půjčeno
K 124.801*17, splaceno K 157.410'86, stav koncem
měsíce K 1,233.396-95. Počet účtů 2.309, reservní
fondy K 113.08608, závodní podíly K 61.150'41, po
kladní obrat K 937.401*40.

Fotografie. Světoznámýzávod pana J. F.
Langhanse, c. a k. dvorního fotografa, vystavujeve
svých četných nádherně opravených výkladních skří
ních nejrůznější obrazy velecténého P. T. obecenstva
umělecky provedené, 7 nichž zvláště ony v platino

pů pigmentě a v bromoplatinovém vypracování vynikají. Exposice tyto zamlouvají 80 skvostnou vý
zdobou, ladným sostavením a bohatostí výtečných
obrazů a jsou nepopíratelným důkazem, na jaké výši
dokonalosti a pokroku v umění fotografickém závod
páně Langhansův se nachází.

Malíře Fr. Klíra z Kladna, jenž v po
slední době zdařile portretoval zesnulého nejdůst. pa
na biskupa Brynycha, — a který v těchto dnech
v městě našem se nalézá. doporačujeme vřele našim
pp. čtenářům.

Ve prospěch krupobitím stižemných
zasláno bylo b. Konsistoria mimo jiné z Jeřic: výnos
sbírek kostelních 35 K, ze Slatiny u Žamberka 29 K
66 bh.

Největší sílálk v království Českémp. Jos.
Soukup uspořádá v neděli večer dne 16. t. m. velké
představení ve dvoraně Adalbertina v Hradci Králové.
Bližší na plakátech.

Uzavření pitmé vody. Za příčinoučištění
parního kotle ve stanici vodárenské v Plotištích bude
dne 14. a 15. listopadu pitná voda vždy od 8 hod.
večer do 6 hod. ráno uzavřena. Za dne nutno bude
vodou šetřiti, aby po Čas čištění zásoba vystačila.

Zakončení tameočního běhu, řízením
p. V. Čtvrtečky, tanečního mistra v Hradci Králové,
stane se pro pány příračí v neděli 15. t. m. 0 A.hod.
večer ve dvoraně měšť. Besedy; studentský pak kure
ukončen bude zkouškou ve středu 18. list. o 6. hod,
večer ve dvoraně Adalbertina. V obou hlavních zkouš
kách bude se tančiti nejnovější tanec slovanská čtve
rylka a „Slavianka“. Hosté a P. T. p. rodiče jsou
vítáni.

Na Sanatorium v Janských Lázních
přispěli: Vdpp. P. Bonif. Holub, O. S. B., b. notář,
duchovní správce v Metličanech 13 K 40 hb,dp. Václ.
Kočárník, O. S. B. v Kutné Hoře 4 K 20 b, Bojisl.
Flum, farář ve Vlkénči 7 K, Jindř. Kolář, kaplen
v Nechacicích 5 K 60 b, Jan Říb, kaplan v Petrovi
cích 6 K 30 h, Richard Tólg, gymn. katecheta v Hos
tinné 36 K, V. Kvasnička,Katecheta v Č Skalici 10
K, Jos. Gabriel, [. duchovní správce ve věznici Kar
touzské 6 K 10 b, vye. d. p. Tom. Střebský, č. ba
novník, b. vikář, děkan v Mikulovicích 24 K 40 h.
Srdečné díky vzdává a o další příspěvky snažně prosí
b. Konsistoriam v Hradci Králové.

Z Čermilova. (Rekonstrakcevarhan) V dě.kanekém chrámu Páně provedena byla důkladná pře
stavba varban, které, ač teprve 20 let funkci svoji
vykonávají, podlehly několikráte opravám, neboť zá
kladní system mechanický naprosto se neosvědčil.
Bratří Paštikovi, stavitelé varhan Praha—Čedín, pro
vedli přestavbu tuto v eystemu pneumatickém, v téže
soustavě, jako největší varhany v klášteře emanzském,
jež také sami postavili. Klavesy stisknjí se tak le
bounce, jako u harmonia a registry vytahují A zasu
nojí se nepatroým stisknutím. Ozýváví jednotlivých
hlasů děje se tak rychle a Čistě, že i nejrychlejší hra
dá se v celé klaviatuře řádně provésti. Barvitost rej
atříků novou intonací každého překvapuje. Regietra
tura vedlejší jest zařízenapiano, forte a pleno.
Vše děje se zcela lehounce, bez blaku a námahy.
Malé stisknutí nepatrného knoflíka a slyšíte celý ná
stroj, mobutné „pleno“, nepatrné stisknutí a znějí
pouze registry jemné, jak tiché šepotání medlitby.
Zvláštní předností varhan dle soustavy bratří Paštiků
jest, že výkonnost jest úplně spolehlivá a že nepod
lébaií vlivům vlbkosti. Kollandační komisse vyslovila
se o tomto díle bratří Paštiků, co 8e týče umělé práce
i mírné ceny, 8e zvláštní pochvalou. Páni bratří Pašti
kové pro svoji solidnost znelahují všestranného od-*
poračení.



B.E.TOLMAD,"dapt"
Hradec Králové. - Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. i Pošt spořit. č. 802.161.X Založeno roku (803. X Peací stroj.

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
A> Fivo z měšťanského pivovaru v Flznipřímo od čepu.

é hosti bstaráváHi Choděrů : Papa oPotomob,ozut
nání P. Tpp'. hostí z Hraby i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třída. VáclavVacek,majitel.

v mmmabízí mejlevnejí
ARDIUa PETROLÉ JosstPiinášckv HradelKrál

Největší a nejlepší kuchařka!;
3207 "aké rd 3207

KU CHAŘKY 1 Velectěnému
sek. žarmáření.—všemidomin ua vřes | ÚUOOVEDSÍYU
doporučená. V krátké době druhé vydání. —
Recepty vyzkoušené. S barevnými tabulemi Česká kuchyň.

Hojněobrázků.Dosud Men 28 sešitů po 16 kr. doporučuje

(955 recepty"za 2 zlaté
váz.2 zl.40kr., a barvot.tabulemi2 zl.60kr. nejlěoněji

758 receptypouze70 kr

L LOKOBERv Praze, Voděkoa i. 2 PEÍĚEŠÍ

[USTRY
každého slohu,

Pravý

Niainský křen
letošní sklizně

5 kg. 15 kořenů.. K 6— první odborná dílna pa- |
5 kg. 20 kořenů.. K 5— sířská pro výrobu kostel- |
5 kg. 25 kořenů.. K 450 ního náčiní

zasílávyplacenéná každou |
poštovní stanici — C NÁRLÁ ZÁVÁDÍLÁ|

Jos.Mikulecký,%| *7
vývozmalín. C3 v Kutné000000

v každém slohu a provedení

NÁBYTEK =nejlevnějinabízí“©g

. Všeho druhu prádlo ENejlepší, »nejtrvanlivější a nejlevnější '
pro dámy a pány.kněžské kolárky a náprsenky. |

Ořanislao Jirásek v Alradci Arálové, Velkénáměstí číslo186.

áolav Dvořáňek, sklad nábyžku
v Hradci Král. u nového Borromaea.

| F Obrovský výběr Se , MY-Úplné-8 ge- Novinky kravat. “SN
| letních turistických košil. výbavy pro „©věsty Továrnískladbíléhoprádla.

tu= i cizozemské pro podzim a zimu jiždošly;dáleČerné látky pro

N OVOTI NY veledůstojnéduchovenstvoasukna ku chrámovým účelům doporučujev ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
Obchodní dům se sukny V. J. Špalek, Hradec Králové, Y*%áy,semapožé



Oznámeni.
- Dovolují si ve snámost uvésti, že za příčinou pře

vzetí sárodu

We-odprodávám "U
veškerépřevzatézboží o 30 procent
levněji a zásobiljsem skladvesměszbožímčerstvým, na př.:

Sulkna *zpolecké,bměnké, kržovké + 10)
Manžestrymaa'so +0
Látky pro dámy modníchvzorů,již

i jiné látky prací, zaručeně stálo
Barchent birerné, modníchvsorůjiž od

20 kr. za 1 m. počínajíc.
tezné 1 bavlněné, ručně tkané, odKanafasy Rba 1m

Plát všehodrahoui šířeIněnái bav]něná,jakožNA ; ruční pravá horská,

Damaškygrádle, i a"
Ručníky večvitky,vbresyviehodruhu"

gp> UplnéW
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, twupráv vlněných a bavlněných

Prádlo bis prodámya pány.

Zboží trikové, P2nožky,penčecny,
olotové zástěry, sukně, šněrovačky nejno
véjšíchtvarů, dešiníky a kravaty a'd, ra ceny
velice levné.

opeciel, sklad klatovského prádla,
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésey šinilkou kus pouze 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již zl. 136.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 32kr. počínajíc.
černé a barevné, jakož i různé poděl

Glo pro pp. krejčí adámské modnísíněv cenác
uvláště levných.

(M Zbytky za poloviční ceny. (f
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, nebot jest stále sna ou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levné svoje P. T. odběratele obsloužil a sásadou tooto
1 na dále mně věnovanou přízeň Bi zachoval.

V hluboké úctě firma

dříve Filip Zelner

v Hradci Králové, Votepnany.-0
—— Výhodný vánoční nákup. ——

Podporujte nový, ryze český a křesťanský
závod.

Nejlevnější pevné ceny. — Vzormá obsluha.

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za BO korun.
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
u jehly k Šícím strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabizi

———k První sportovní závod K

ači: Jos. Baum, Ed. Řezáč, A. Šejnoha
a Vachok Emil v Hradci Králově.

Ďo ušetřití dice
nechť potřebu svou

ve sboší košešníchém
jsko: rakávmíky, golie, límce, dětské
garnitarky, pánské a chlapec. čepice

z různých kožešin kryje u

Jos. Dvořáčka
83 v Hradci Králové 88

Palackého třída, blíže (Grand-Hotelu.

V zájmu velectěného obecenstva jest, by
potřebu svou v mém závodě krylo, jelikož pro
dávám za velmi levné ceny. Gtolfe růzoých barev
mámjiž ed ul. 1:80, rakávníky již od E zl.
výše na skladě.

Upozorňuji velectěné obecenstvo zvláště na to,
že solidní firmy,od kterých odebírám, úplně mně
ručí, tak jako mojí konkurenci, za pravost pro
dáných kožešin.

mají doběnejkratší levně
Opravyso přij K ateí nejkra
Ruské galoše a papuče s kotvou “ijj

v hojném výběru na skladě.

DSUKNKÝ
nejnovějších druhů tu- i oizo

zemských, jakož i černých

nabízí za velmi levné ceny

Frant. Marek,
český, křesťanský závod suknem

v Liberci.
Vzory na požádání. Též na splátky.

Františka Jiráčka
JK ve Vys. Mýtě

nad Choceňskou branou.

BF“Přijmeose zručný S

truhlářský pomocník
jskož i učedník z řádné rodinyv truhlářském

závodě

Frant Třasáka v Hradci Králové
(Pětidomy.)

ánovní nábytek
| zo S pokojů, ořechový, matt,

nejnovějšího vzoro, hodící se pro nevěstu, jest baď
"v celku neb jednotlivě velmaí levmě ba prodej.
Nábytek nachásí ve v rohovém domě čís, 858. proti
důstojnickéma perko. Bližší sdělí domovník tamtéž,

Právě vyšlo ==
dychtivě očekávané dálo„=Bd

krátkých ranních promimv
ma všecky neděle roku církevního od kněží

ngregace svatého Pavla.

Dle anglického od Dr. Jos. Jatscha, farního
exposity v Nýřanech.

Schváleno nejd. K. a Úrdinariatem v Praze, dne 23.
dabna 1908 č. 5147.

Díl I. 458 stran velké 8" (díl II. bude skoro
stejně objemný).

Sudskrýpční cena sa oba díly pouse

7 K 20h.
Úyrilo-Metbodějské knihkupectví Gustar Franei

Víno"a
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 85 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější náknp ruko
dílného, Iněnébo, vlněného, bavlněného a damašk.
sboží u ryze českého, křestanského, 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.

SI.LEČITA.
B3 let stará, ,

2 lepší rodiny, dobrá kuchařka, přála by si

za hospodyni na faru.
Lask. nabídky pod značkou „Vytrvalost“ do ad

ministrace t. ].

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

fetizky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš i na splátky
bez zvýšení cen. — Založeno r. 1843

3
- Marštirenky

|
Pongée

Nový moderní druh čistě
vlněné látky pro pány na
obleky Zvláštní přednosti:
Krásný vzor,výtečná jakost
a levná cena.

Vzorek této látky, jakož
3 bohatý výběr moderních
druhůna obleky,svrchníky, zzimuíkya ulstryjen zaru:| VŠeEChdruhů
čené jakosti a v mírných bízícenách se na požádání nabizi
knahlédnutífrankozašlou Biskupsk á

První českýzasíl závod knihtiskárna.

Fd. Doskočila| =wChocni. -L-:"-.""

K době vánoční a velikonoční.
« ze dřeva ře

Jesle Chrámové +26.po:chromované

A Božíhroby* "Skn.tze

ZAZSKližovévestysite
s šení“, svchy, oltáře a reškerá kostelní zařízení doporučuje uctivě

umělecký závod sochařský a řez
bářeký

de VY

SFosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40,
v domě Sr. Vá-larské záložny od 1./XL 16v9.Illuste. cen
ufky, nákrosya rozpočtyfrito. Výhodnéplateb podmínky,
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Kdo se nepřesvědčí.

ať nevěří.

Největší závod toho druhu
a la

i „U města Paříže““ ň
jest

I. Kralohradecký

UBALAŘR |

ČUPR
»« | Doporačaje svůj obrovský sklad

galanterního a modního zboží od Ň
nejlevnějších až do nejjemnějších
tu- i cízozemských- výrobků za

ceny nejmenší a pevné.

bílé, barevné a triPrádlo %

» Nákrčníky Sw x

Deštníky a hole
na procházky.

Galošex " *
u Storm-Slipper. X

DŮPOVÍCEkva"

Koženétobolky
Da peníze a doutníky.

“ Alba a krabice *
Da šití s budbou.

stolky
Umělecky provedené

, Vásy, poprsí a nástěnné talíře
z terracoty, majoliky a z kovu. ň

secesní pro almy,
kuřáckéad“ 7

UNSKÉa Žaponské dekor přadměj,

Šněrovačkyz
MF Celoroční

pro každou příležitost se bodící.

Velký sklad

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené srstí. |

“ Frant. Čupr,
obchodgelanterní a. modniM

Hradec KDáL Klizgrova +
proti kavárně p. Fialy.

Ďeřejný difč
vodáváme svému milovanému duchovnímu olci,

veledůstojnému pánu, panu

Adolfu Jnšontoví,
děkana o Sadské,

sa jeho štědrý a šlechetný dur v částce 100
korun na sřísení šelesného plotu okolonašeho
sv. kříke.

Bůh rač mu býti štědrým vdplutitelem
a dlouhá léta nám jej sachovej!

Jménem všech katolíků obce Zvéřinka :

Fr. Plachý,
starosta obce

Fr. Zumr,
radní.

—

ne

nejnovějších

Kočáry VzoŮ"8
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN.
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři atříbrocu,
v Dobrušce zlatou, v Praze státaí bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čert.

Brusinky relmi jemně s cukrem zavařené,chati výtečné
5 kgláhev poštou franko za K 640. — Salnoveu
šťávu pravou přírodní, jemně s cukrem zavařenou 6 By.
láhev za 7X. Zavařeniny marmelady,k plněníkobliše
buchtičekatd.malinovou, jahodovou,

rovizovou a Šípkovou, 1 elogantní„Blenhovkbelíčekobsahující 4 kg. čistéváhy za 7 K,aneb ! čka ob
sabující všech 5 druhů, neb drahy dle přání aa 7 K.
Mined plckles, zeleniny a ovoce v eocié, pikantní

Hkrm ku každému masu se hodící. 6 kg. bedničku 5 K.
oštou vše vyplacené zasílá na dobírku sneb po saalání

obnosu předem

BOHUMIL BENEŠ
oukrář w Polici m.Met.

Ve relkém ceny dle dohodautí.

kou

upomínka jest podobizna zdařilá, kterou k Vánocům
co nejvýhodnější dárek J. F. LANGMANO, c. a k.
dvorní fotograf doporačuje.

Nejchvalněji známý závod ten dodati může na
základě avé rozsáblosti obrazy všech velikostí a pro
vedení v cenách uejmírnějších.

Jméno firmy založené r. 1876, ručí za
práci a obsluhu nejsolidnější.
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Spotřeba tabáku v Rakousku.
Všeobecně se tvrdí, že se lid nyní lépe

živí a lépe se mu daří, než jak tomu bylo
před 50 lety a dříve. Zda-li tvrzení to pravdivé
Jest, těžko rozhodnouti. Zda-li se dnes pracovní
lid má lépe, zdali so lépe stravuje, šatí a
bydlí, zda ten známý standart of life, jak An
gličané tomu říkají, jest lepší, než tomu bylo
před 50 lety, oelze rozhodoouti. Některé ši
votní potřeby jsou levnější a lepší, některé
však jsou rozhodně horší. Poukazujeme jen
na falšování potravin, které se dnes děje ta
kovou měrou, že pomalu nedáme nic do úst,
co by nebylo nějak připravené a zfalšované.
To dříve rozhodně nebylo, dřívo si lid mohl
za levný peníz konpiti nefalšované a zdravé
pokrmy.

Ale ať se věci mají jakkoliv, nebudeme
se příti, poukazujeme jen na jednu povážlivou
stránku, na vzmáhání se požívačnosti, jaké
před 50 lety mezi lidem rozhodně nebylo. Při
hlédněme dnes trocha blíže na spotřebu ta
báku v Rakousku. Za základ vezměme čísla
z roku 1901. Dle toho bylo prodáno v jedno
tlivých koranních zemích vtabáčních trafikách
tabáku, jak následuje:

Rakousy Dolní 51,286.845 K
Rakousy Horní 6,909 756 „
Solnohrady 1,968 545 ,
Štyrsko 10,815.413,
Korutany 2,816.076 ,
Krajinsko 2,871.371,
Přímoří 7,304.480 ,
Tyrolsko a Vorarlberk —7,141036 ,
Čechy 55,768.571,
Morava 16,915.858 „
Slezsko 7,421.249 „

Halič 27,214321 ,
Bakovina 2,729.727 „

Dalmacie 1,462.033 ,
Dohrom:.dy bylo v rakouských zemích

vydáno za tabák r. 1901 úhrnem 202,629.287
korun. K tomu bylo ještě prodáno tak zvaných
specialit v obnosu 11,360576 korun. Celkem
tedy činilo vydání za tabák 214 milionů koran.
Každého roku vydání to o 2 miliony korun
stoupá, takže na rok 1904 můžeme odhad
nouti výdaj na tábak na 220 milionů koruo.
Co by se za tuto přímo ohromnou samu dalo
poříditi dobrého a užitečného! Co by 8e dalo
zmírniti jen bídy a noaze, na jichž zahnání
marně sbíráme po groších.

Prohlédneme li blíže číslice z jednotlivých
korunních zemí, seznáme, ze ve spotřebě ta
báku stojí v přední řadě země české, na které
za rok 1901 připadá 79, řekněme tedy okrouhle
80 milionů korun. Mnoho-li z toho připadá
přesně na obyvatelstvo české, nelze nám od
hadnooti, ale přibližně můžeme říci, že na
český lid připadnou dvě třetiny, nejméně tedy
50 milionů K. Jaká by to byla vydatná národní
daň, jak by se mohlo učiniti konec všem možným
národním žebrotám na všemožné národní pod
niky, pa které dnes stěží lze sehnati i ma
ličkou almužnu. Ale proti tomu nedá 8e ničeho
psáti a mloviti. Lidské hromadné nároživosti
potírati nedovede nikdo, zde musí přijíti jiná
pohroma, aby se lid obrátil k lepšímu.

Uvážíme-li, že se na pití líhovin v Ra
kousku vydá ročně okrouble 500 milionů K a
na tabák 200, máme zde jen na dva drahy
smyslných požitků roční výdaj 700 milionů K,
to jest o 150 milionů K více než činí veškeré
přímé a nepřímé daně vyjmouc pošty a příjmy
státních drah. Uvážíme-li, že ročií příjem
všeho obyvatelstva v Rakousku sotva přesa
huje 6000 milionů K, vychází na jevo, že 8.
díl všech příjmů pohltí jen kouření a pití lÍ
hovin, tedy náruživosti lidskému zdraví na
prosto škodlivé. Před 50 lety byly tyto nára
živosti v lidu jen jaksi v počátcích, vždyť se
tehdáž v celém rakousko-uherském mocnářství
neprokouřilo ani za 30 milionů K tabáku.
Dnes se prokouří desetkrát tolik. Pak se div
me, že není nikde rovnováha mezi příjmem a
vydáním, když se vydá tolik peněz na věci
přímo škodlivé. Kde pak zbývá na pokrm, šat,
byt a podobné životní potřeby? Proč je každý
žid střídmý a střízlivý? Proč žid novysedá
v hospodě, proč jen ten lid křesťanský se vrhá
do smyslné náruživosti a všecko utrácí? A
když kněz lid na kazatelně neb na schůzi na
bádá ku střídmosti a Šetrnosti, proč 80 mu za
to spílá zpátečníků a tmářů? Proč bývá tu
kněz bned nenáviděn od hostinských a kořa
lečníků? Tyto otázky zajisté si každý snadno
zodpoví. Kdo dnes nabádá lid ku epořivosti a
střídmosti, koná opravdovou národní práci,
Sklidí za to ovšem nevděk a výsměch, ale
jestliže se nikdo proti požívačnosti v lidu zů
myslně šířené nepostaví na odpor a to v čas,
pak nemusí na český národ přijíti ani Prušáci,
takový národ zahyne sám.

Nikdo si nemysli, že náruživosti v lida
nerostou a se nešíří. Uvedeme zde jen malý
doklad. Drama cigaret bylo prodáno r. 1891:
394,930.000 kusů, r. 1901: 1.406,680.000 kusů,
cigaret sportek bylo prodáno r. 1891: 146,460.000
kusů, r. 1901: 1.128,790.000 kusů. K těmto
čislicím není věru třeba poznámek. A co je
při tom to nejhorší, že nezralá mládež nej
více se této nároživosti vrhá do náručí. Na
stu a tisíce mladých lidí zmírá na následky
otravy ciguretami přivoděné. Že stát bohatne
z náruživosti lidu a nejchudších tříd, to je
při tom to nejsmutnější.

Co by dnes psal Havlíček?
Rudolf Vrba.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knihovna národní Roč. XXVI, sešit 41.8 42, Úpadek.
Román od B. Brodského. Seš. za 20 h. — Kovové
ruce. Román V. Štecha. Seš. 1. za 32b. — Česká
knihovna zábavy a poučení. Vydává Ústřední spolek
českých professorů Pořádá Fr. Bílý. Č. XVI, seš. 1
V záblencích staré chodské slávy. Napsal J. Hruška.
Seš. za 24 h. — J. Arbea: Sebrané spisy. DÍLX. Ro
manetta, IV- Seš. 4.—6. po 30 hb. — Sebrané apiey
Karol. Světlé. Novelly II | Seš. 8.—10. po 80 h. —
Anglická knihovna, George Eliot: Adam Bede. Přeložil
Z. Franta. Díl [., weš. 2.—6. po 24 h. — Lidové roz
pravy lékařské Pořádá dr L. Haškovec. Řada IV.,
čís. 10,O nedoslýchavosti,hluchotěa ocbraněsluchu.
Napsal dr. J. Císler. Za 160 K. — Malý Ottův
slovník naučný, dvoudílný. Přírační knížka obecných
vědomostí. Řídí F. Šubert. Sešit 2. a 3. obsahující
Abmedábád—Ammou. Sešit za 60 h. — K protinožcům.
Cestopisné dílo, jednající v seš. 21. o Nov. Zélandě.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze, J. Kle
candy spisy: Muloměstský apoštol, Román. Sešit 11.
—14. po 25 h. — Mistr Jan Has. Napsal dr. V.
Flajěhans. Seš. 19.—21, po 25 hb.— A. Dumas: Tři
mušžetýři po dvaceti letech. Seš. 11.—16, po 25b. —
Za českou slávu. Seš. 2. obsahuja skvostné vyobrazení
basiliky Santa Maria Mag. v Římě, Sv. Vojtěšský
kříž u Baltického moře, Můnster v Cacbách, hrad
papežů v Avignově, Honnětein v Sasku, Sv. Václav
ský zámek v Laufu v Bavorsku atd. Sešit obsahující
12 vyobrazení stojí 80 h.

Nákladem Hejdy a Tučka v Praze Dr.
Fr. Navrátil: Jak žíti dlouhý život. Bibliotéky lékař
ských spisů populárních av. XXIII. Cena 70 bh.Kniha
pro každého velmi cenná. — Nástin elektrochemie.
Napsal Dr. Jsn Šebor. Illastrovaných Katechismů na
učných svazek IX Cena 2 K 80 h. Ve spisku pěkné
úpravy, provázeném četnými illaetracemi, podává autor
způsobem jednoduchým a stručným nástin elektro
chemie theoretické i upotřebené, jež výborně poslouží
za vůdce při etadiu děl odborných. — Ler Denia:
Po amrti. Přeložila H. Dvořáková, Seš. 1. za 30 h.

:

'

era X[. Kronikao av. Brandanu. Seš.2.a 3.po 40 h. —
Spisy Sofie Podlipské XII. Žíti či nežíti. Seš. 1.—4.
po 30 h. —

Pompeje, mrtvé město. Píše dr. Jos. Pražák.
Seš. 4.—5. po 36h. Sbírka popolár. spisů cestopisných.
Nákladem E. Beauforta v Praze.

Náklad. „Nov. Života“ v N Jičíně: Žal
my kosmické. B. Jiříček líčí tu vědecky, při tom však
populárně různé taje přírody a v důmyslném jejím
ústrojí ukazuje moudrého Tvůrce, jemnž celá příroda
jest jediným chvalozpěvem. Dílo to bodí se každémo.
Cena 1 K. Honza hrdina. Libretto k národní
opeře. Napsal Karel Dostál-Lutinov. Knihovny „Leto
rostů“ čís. 2. Cena 1 K.

Tři. Román. Napsal Maxim Gorkij. Z ruštiny
dle 30. vydání přeložil J. Wagner. Nakladatel Frant.
Hovorka v Praze. Cena 450 K. Líčením osudu tří
hochů předvádí se ve spise tomto obraz neblahých
poměrů dnešních, zvrhlosti, mravů, bídy a licoměr
nosti.

Pozemátění banky Slarie a První České
Vzájemné pojišťovny. Časový příspěvek k otázce po
zemětění pojišťování. Napsal JUDr. J. Sládeček, Cena
30 h.

Vzdělavací četba katol. mládeže. Vydává
jednota českého katol. učitelstva v Čechách Řídí Fr.
Jelínek. Administrace v Praze II. Roč, II, čís. 1, Na
cestu životem. Od Grossmanové Brodeké. — Kvítka
z rajské zahrádky. Píše Frant. Jelínek. Číslo 3. a 4.
obsahoje: Drobné povídky. Napsal J. Rychtařík. —
Poačné verše. Od Fr. Jelfuka. Předplatné na rok 40h.

Obzor, zábavně pončný čtrnáctidenník. Vydává
a řídí Vlad. Šťastný v Brně. Roč XXVI, čís. 20. a
21. Obsab zajímavý. Reční předplatné 4 K.

Serafinská Květy. Časopis terciářů česko
moravských. Redaktor Šrábeník Frant. Administrace
v Olomouci. Roční předplatné 2 K. Ročník III., číslo
1. a 2.

(Zasláno )

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHAJI,, ulice Karollsy Světlé č. 10.

Velecténý Panel

Svícny objednané pro farní chrám Páně v Radimi
u Jičína došly v čaa a jsem 8 nimi spokojen, rovněž i
osadníkům se líbí. Pro barokový oltéř hodí se úplně, pro
vedení veskrze pečlivé.

V dokonalé úctě

V Radimi, 5. října 1908. Jan Groh, farář.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
zlatníku a prsíři v Chrudimi.
Sděluji Vám, že zásilka došla k plné spokojenosti.

Přeji hojného zdaru Vašemu závodu.

V Kouříně, 6. července 1901. J. Stejskal, farář.

Založeno roku 1810.M
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE NEÁKUDLA,
ec. k. dvorní dodavateletví

Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počívajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,

praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž.ských i tuzemských vzorů spracované kalichy, ciboře,
monstrance, svícny, oltářní lampy atd. pod
zárukou trvanlivosti.

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupa z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách
značně sníženo bylo, doporučují se ku svědomité a rychlé
obsluze.

O reelnosti závodu svědčí mnoho tisíc
odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru franko.
Adresování vědy doslovné se v)prošuje.

v

ROONEY 4OROROKTA
je, MB“ Zádecjte"B
Oe u svého knihkupce.

já Nové epochální dilo.
C Nejlevnější klavirní škola.

3 PrávěC5 ráv :
m vyšel o sešit
sk

=—
+dkladové

hry klavírní.
Sepsalprof. Hanuš Trneček.

Výkladem provází .
professorKarel Hofimeister,

Celý prvý díl, který postačí na dobu
1 roku, vyjde během 3 neděl ve 4 seš.

MB- po K 1-50.=
Zavedeno na pražšké konservatoři a
na nejčelnějších hndebních učilištích

v Rakousku.

Sešit 1. zašle na ukázku
hudební závod — antiguariát

Mojmír Urbánek
V PRAZE,

+ Jungmannova tř. 1+., Hlávkův palác.

| 5099 50TVÁ 9
Založeno r. 1860. o

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířvChrudimi

svůj hojně zásobený

ob, sklad náčiní
bohoslužebného

ze stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše sliněv ohnizincené
a otěíbřené, zač ae ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
Levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

se vykázati četnýmipochralnými přípisy P. T. sákasníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relíkvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciákálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Op- Filialka v Hradci Králové. "U



Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kalšdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řesbářský a sochařský pro

práce kostelní

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

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rogspočtyse neúčtují.
Provedeno ke 500 oltářů.

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučajesvé výrobky původních
vzerů v jednoduchém i přepychovém

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.
Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

OB*>Vzorkovýsklad látek. iy
Oalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě.

Veledůstojnému duchovenstru!

Jan Šlaněk,ss ul
Kar. Světlé, č

vikt ké .ul.,
J 19 n.,roh Kon

učený pasíř specielně
na kostelní náčiní,dovolnje si dopo

račiti nb hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracova
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
ovícny,kaditelnice, kropenky, patenky,

A nádobky atd., vše v přesném slohu
církevním. Staré předměty znovu opra
vuje v původní intenci a jem v ohni
slatí a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý
robky a slacení ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. udším kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované
výrobky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

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.

Zu ceny Následkem spojení ©dvou
výrobní. skladů nábytkových prodávám

za cemy výrobní

"ja

NADVORKmre
|- úplné

Núbytek zařízení,do | pokojů,' František Matějček.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Jan Kryšpín,
a (J. Syvalterův synovec, ná

0 stupce)
» MRSKJ=|| odborný umělecký závod
SA pro

malbu oken kostelních

1 PRAHA--I,,
č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové bliže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměsti

pod loubím) doporučuie se

| ku dodání oken chrámových.
od nejjednoduššího aš k bohu
tému figurálnímu provedení a
sice 3 se šelemnými rámy, sí

těmi vsugcním.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
- rada bezplatně, bozevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejnái písemná pochvalná uznání “jij

Založeno roku 1886.ED0“
„GLORIA“ mm

stojánek pod vánoční stromek ze
železnélitiny ji“ s hudbou. “gjij

„. „Narodil se Kristus Pám.“
Hraje: ©esem Vám moviny.“

Bezpečně v něm může státi stromek od | metru
do 5 metrů vysoký. Kus za S K. Ilustrovaný

prospektzdarma.
Stojánky dle vlastního vzoru vyrábí a zasílá

Frant. Chmel, Kolín n. L.

voskovéi polovoskové"ij
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Jose Pilnáček v Hradci Král,
G a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.

S koručaje veškeré výrobky voskářské:Svičky oltářní z čistého vosku včelího i

druhy levnější, dále pasohaly, triangle, zrnakadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou ma přání ochotně sr poslouží.

Nejlevněji s úplnou zárukou

m stroje ŠICÍ,
na praníprádla a váhy

doporučuje tovární skladER. CERHY
v Hradel Králové (vedle Grandhotelu.)

Továrnawm
na spracování ovoce

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě

| ť dříve sávod na sušttkování ovoce, salošený ja
a +. 1886, nejstarší svého druhu v ČecháchRj

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

rumy a punše, likéry, sladké ovocnvíno, bílé1 červené,vino borůvkové (medici
nalní)vina sladká avíno Šumivé (šampaůské.)

o pozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
elivovlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Zá od vyznumenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medailí

kk státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji- |
El nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstaram též ko
vové nádoby, křížeatd.

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na nkásku zasílá
se vše franco.

Půjčky
v každé výši na libovolné splátky obdrží c. k.
státní, zemětí, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojníci, počínaje od setníka, obdrží rovněž půjčky.

Podepsaný podá ochotně baď písemně neb
ústně vysvětlivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král,
Velké náměstí, č. 25.

OOOO0000000000000
Prvni výroba

věžníc

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.



Číslo 47. | Pee m asa

Světské panství papežů.
(14) Nebylo jednoho katolického sjezdu

u nás, na němž by se otázka papežského státu
nebyla ocitla na programu jako požadavek ka
tolíků. Již při návštěvě císaře Viléma v Římě
byla otázka tato přetřásána; tenkráte jeme o
ní nemlavili, nechtějíce předbíhati vysoké po
litice, dnes však, kdy papež Pius X. přeje si
dobodnutí 8 italskou vládou a kdy v skutku
nastal jakýsi snesitelný spůsob spolužití mezi
Vatikánem a Ooirinálem, vlastně mezi dvo
řany papežovými a královskými, možno i ka
tolickéma lista se tím obírati. Ovšem sv. Otec
bned při svém nastoupení položil důraz na
obnovení světského panství papežů, čili jich
samostatnosti a neodvišlosti od kterékoli vlády
jiné, avšak chce-li smír, pak se musil aspoň
v dechu myšlénky obnovení bývalého pa
pežského území vzdáti.

Pokud jsme poznali poměry z řečí s pří
vržeaci papežovými v Italii samé, je otázka
tato dnes již bezpředmětnou a ani sama stra
na katolická na ni nemyslí. Tak hluboko vnik
la „Italia unita“ a „Roma intangibile“ (sjed
nocená Italie a Řím nedotknutelný) v lid, že
při dnešním hnutí národnostuím narazil by
každý pokus opačný na cdpor celého národu.
K tomu poznání došli i ve Vatikáně a všecko,
i to jmenování politického nováčka státním, od
nesmířitelných kardinálů nezávislým sekretá
řem tomu nasvědčoje. A bylo by v nejvyšším
zájmu jak papežské kurie a celé katolické
církve, tak italské vlády a celého národa,
kdyby obě strany, jimž pravý stav věcí ne
může býti neznám, vyšly si vstříc. Kurie ne
může neviděti národnostní podklad moderních
států, italská vláda pak nemůže nepozorovati,
že vliv papežů i po zabrání území neklesá,
naopak stoupá a že je papežství mocí, přetr
vavší všecky dynastie a říše, mocí, oníž se
ani dnes říci nedá, třebu to nepřátelé její sebe
více tvrdili, že se přežila.

Co by byl ještě dnes Řím bez papežů,
co chudá Italie bez každorcčního návalu ci
ziny, jež se sem nikoli k vůli králi, nýbrž

. k vůli papeži hrae?| A na druhé straně nedá
' se opříti, že italská vláda aspoň v posledních

letech jest jaksi zdrželivější, ač by mohla na
základě svého garančního zákona učiniti pa
pe i pobyt v Římě přímo nesnesitelným. Sní
žeuí cen pro poutníky na drahách v roce ju
bilejním bylo něco, co ani v katolickém Ra
kousku by možným nebylo a okolnost, že když
všecky katolické moci opustily ubohé františ
kány v Jerusalémě v jich rozepři proti orto
doxním a když i Francie, která si braje až
posud na protektorku katolických missií na
východě, ze samých ohledů k Rosku bála se
vystoupiti, byla to Italie, jež se katolíků ujala
a 8 výsledkem process ukončila, musily půso
biti nejvýš smířlivě. Jsou to celkem maličkosti
u porovnání s urážkami z předešlých dob, ale
politika nezná ubližitelů a nezná uražených,
politika nepočítá jako historie 8 minulostí,
nýbrž s badoucností.

Papežství musí však dnes počítati ještě
8 jinými okolnostmi, jež, tuším, nejvíce na
váhu padají; dnes jsou absolutní vlády přímo
nemožností, i papež musil by dáti území své
ma ústavu konstitoční a kdo by ma ručil za
to, že by v parlamentu nikdy nedosáhly vět
Šiny živly radikální, neb i sociálně demokra
tické?! Dnes nelze vlásti lida bez lidu t. j.
bez jeho zástupců a ti jsou tací, jaký je duch
času. Jaké nové obtíže a boje čekaly by po
případě na papeže!

Mimo to obor působnosti sv. Stolice ná
sledkem zřizování nových diecésí a patriar
chátů tak se rozšiřuje, že má ona dost starostí
se záležitostmi duchovními a poměry jsou dnes
vůbec jiné, tak že co druhdy bylo na místě a
prospívalo křesťanství, dnes by mu snad bylo
na škodu a nelze nijak tvrditi, Pias IX. a Lev

„XIII. že panovali méně slavně jako vatikánští
zajatci, než Řebořové a Bonifácové ve středo
věko. Právě oni dosáhli let Petrových, právě

oni ušetření byli násilností, jakým neušel ještě
před sto lety Pius VII. Ovšem jedna věc zů
stává stále na pováženou a to je garanční ital
ský zákon z 15. května 1871, jejž může vláda
v ještě horší změniti a učiniti trvání papežů
v Římě nemožným. A v tom ohledu je právě
třeba nápravy a opatření pro budoucnost, ježto
se nemůže věděti, nastanou-li poměry ještě
horší. A že se na to pomýšlelo nojen ve Vati
káně, ale i jinde to prozradil císař Vilém
svým nabízeným prostřednictvím a svým ná
vrhem na gamostatné malé území na pravém
břehu Tibery od Trastevere k moři, počínajíc
tedy av. Petrským náměstím. Takové enklavy,
zvláště v Italii, nejsou žáduou zvláštností (St.
Marino, Monaco), trvajíce nikoli vlastní silou,
nýbrž evropskou rovnováhou. Řím se svými
paláci a starožitnostmi zůstal by nedotčen n
moderní Italii její ideál ponechán. Nastalo-li
by takovéto vyrovnání a přijalli by papež
toto územíčko, nezpěčoval by 8e ani ovšem
přijmouti, co mn garaučním zákonem nabízeno
bylo a italská vláda nezdráhala by se asi, vy
platiti jakousi okrouhlou sumu baď hotově,
nebo pojistiti ji státním dluhopisem, jehož
renta tvořila by příjem papežů, neboť že po
měry vynější nepotrvají a že sv.-petrský ha
léř bude čím dál tím více klesati, to je jisté.
Italie by měla pokoj, království, jež má k vůli
r. 1871. ještě dnes mnoho nepřátel, by získalo,
ježto by mělo o jednu nepřátelskou stranu po
litickou méně a vyrovnání takové bylo by zá
rukou míru a prospělo nejen papežetví, ale
i celé zemi. Pak by byla sama sebou rozluštěna
i otázka kutolického protektorátu na východě.
Ovšem . musilo by to býti vyrovnání upřímné
8 obou stran a t. zv. zadní dvířka musila by
býti zazděna ve Vatikáně i Auirinále.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 18. listopadu.

(Prosaická stránka dělení diecésk v Čechúch. —
K obecním poměrům v Prase. —- O přenášení ne

mocí často půjčovaným a hojně kolujícími knimi.)

rozčilujících debat v naší veřejnosti v posled
ních třech letech jest od Němců žádané opra
vení nového rozdělení diecésí v království
Českém. Nechceme zde snad opakovati všecko
to, co bylo již v záležitosti této ze stanoviska
„ideálního“ ze strany německé a pak jako od
pověď na to ze strany české více ménějadrné
předneseno, alo postavíme se na stanovisko
»prosaiu..*.“

Když by se ke zřízení nového biskupství,
(jehož dnes, kdy v Praze jsou čtyři bisku
pové, žádná naléhavá potřeba se nejeví) mělo
přistoupiti, musil by se opatřiti nejprvé
byt pro biskupa, příbytky pro kanovníky jeho
nové kapituly a badova pro diecésní kněžský
seminář, A když by tohle všechno bylc při
nejmenším za více než 4,000.000 K zbudováno
a nákladem 2,000.000 K uvnitř zařízeno, jed
nalo by se teprve o roční plat na vydržování
biskupa, o platy pro kanovníky kapitaly, o
prostředky na vydržování nového kněžského
semináře a o platy pro jeho profesory. Co by
tyto platy při nejmenším ročně obnášely, to
si každý vypočte laskavě sám.

A nyní se tážeme, kdo by tyto náklady
na potřebné pro nové biskopství budovy rád
a ochotně vedl? Kdo by pro budoucí časy
jeho napotomní vydržování bez námitek aod
poru převzajt Království České? Nebo krá
lovství a země na říšské radě zastoupené? A
nyní stojíme předotázkou, která vlastně musí
býti předem dřívo v hotové minci zodpovézena,

ke zřízení nového biskupství dojíti
může.

O tom nemasí býti snad pochybnosti, že
ucházejícím se o nové biskupství činitelům
vláda zásadně přání jejich aeodmítá vědouc,

| Imserty se počítají lemě. ,
Olmovavychásív pátek v poledne. Ročník IX.

že k vyplnění jeho jest zapotřebí vlastně zá
konodárných sborů, které by hlavní věc t. j.
potřebné k tomu prostředky povolily. Krá
lovství České to při stavu svých financí uči
niti nemůže a říšské radě tyto požadavky
předložiti znamenalo by pro věc tu odpor ze
strany ©české, ze strany všeněmecké, ze
strany socialistů atd.

To jost také jeden velice důležitý háček
v celé této záležitosti, jejíž roztahování kato“
lické věci v Čechách nikterak. neposloužilo.
Dnes pak, kdy všecky české vážné politické
strany stojí na společné půdě a nepokojů
v ofrkvi si nepřejí, není další pěstování par
celace Českého království odporučovatelu u,
když se vlastně již před hlasem veřejného mí
nění ustoupilo.

Proto budiž nám dovoleno pronésti, že
pokládáme veškeré řeči o zřízení nového ně
meckého biskunství v Čechách za předčasné
potad, pokud potřebné k tomu prostředky
nejsou po ruce. Jeho Milost chebský německý
pan biskup se svou nejdůstojnéjší kapitalou
nebydlili by oa poušti a neživili by 3u kořínky
a 8 učedníky svými by se učkde v lese také
nescházeli, aby je zde na místě v semináři ku
kněžskému stavu připravovali. Takovéto ton
lání vlastně ani naše zákony nedovolují. Né
mecká zbožnost v požadavku zřízení německého
biskapství byla ostatně více praktická než li
apoštoiská a poněvadž by proto přišla velice
draho, zůstane zatím asi při pouhém zbožném
přání těch, v jejichž srdcích hárá, z toh) jed
noduchého důvodu, že se v uěmeckých kru
zích doposud nenalezl bohabojný dobrodinec,
který by oa zřízení nového „německého“
biskupství v Čechách učinil nadaci nebo odkaz,
jako se stalo se statky a foudy, z nichž jsou
zřízenaa vydržovánudosavadní„katolická“
biskupství ve království Českém.

Máme totiž za to, že by se nejen Češi,
ale ještě více Němci novým milionům platů
na nové německé biskupství vzpírali a že by
v bodě jejich odepření byly obě národnosti
v zemi najednou svorné. Jakmile by se o to
do opravdy jednati začalo, zajisté že by ži
dovské německé novinv, které celua tu zále
žitost dnes nejvíce rozněcují, co nejrozhodněji
proti tomu bouřily a psaly, že jejich patroni
na to platiti nebudou! :

Když se o celé záležitosti té chladně
uvažuje, jest viděti, že její němečtí autoři
naháněli vodo na mlýny židovských německých
novin, které pak jí ve dvojím směrn rády
zneužívaly: ve protikatolickém a ve proti

českém. Účet ovšem že zaplatila vážnost sta
noviska katolického.

Tak se vlastně celá věc má, když se
střízlivě rozebere a rozcupuje. Donfáme, že
tato jemná cupanina bude hojivě a dobře do
datečně působiti. *

„

Pražské doplňovací volby do obecního
zastupitelstva dopadly ve smyslu, jak jsme
své doby předem naznačili. Posmíru, jejž vpo
slední době strany mladočeská a staročeská,
o agrární v Praze mloviti nelze, uzavřely,
nachází se nyní na pražské radnici vlastně
strana jenom jedna. Poněvadž proti přemoci
i s nejlepším přesvědčením bojovati pokládáme
za hřích proti Duchu svatému, nutno loyálně
přistoupiti nowdané poměry, jak se ve sku
tečnosti jeví. Co třeba k nim poznamenati, to
ovšem učiníme. Již kolik let jsme zde pouka
zovali k tomu, že stranění strany katolické,
jež ona zde v Praze ještě i v posledních letech
prováděla, jest jí neprospěšné a letos oa naše
slova, pro něž jsme byli své doby odsuzováni,
došlo. Toto námi zrazované stranění doneslo
jí totiž to poučné pozuání, že letos jeho po
mocí a jeho následkem není na pražské radnici
ani jediný katolický kněz! Naproti tomu ová
dime, že na sněmu zemském ve mladočeském
klubu katolický kněz jest! To poznamenali
jsme jenom mimochodem, aby bylo zřejmo,
kdo správněji positicky soudil, zdaž my, anebo
ti, kdo proti nám bonřili.



Při posledních volbách na pražské radnici
nejzajímavější událostí byla změnu v osobě
druhého náměstka starosty. Tím zvolen byl
na místě inženýra Neuberta stavitel Seifert.
Tu a tam ozvaly se proti této volbě blasy
nesouhlasu a udivu, co pun stavitel Seifert
jako náměstek pražského starosty cbce. Udiv
ten doprovázen byl celou řadou pochybností
o tom, že pan stavitel Seifert něco zvláštního
dokáže. A zatím nový drubý pan náměstek
uvedl se na své místo způsobem velice sym
patickým a avědčícím o pevné jeho vůli a ne
obroženosti! On totiž neváhal a nebál se za
dnešní doby, která se hemží babami v kalho
téch, prohlásiti, že jednou z předních jeho
veřejných u společenských snah jest pečovati
o zbudování nového potřebného chrámu vsedmé
čtvrti pražské, v Holešovicích, kde jest muji=
telem realit.

O tom nepochybojeme, že jmenovaný pán
svůj úřad na radnici zastane zajisté tak, jako
ho zastávali mnozí jiní jeho předchůdcové, ale
to má před nimi předem, že se postavil za
myšlénku, která jest sice již deset let na den
ním pořádku, ale nikdo neměl odvahy popoši
nouti ji ku předu. Přejeme mu v ohledu tom
zdar nejlepší a podotýkáme, že je pan námě
stek Seifert Mladočech, kteří jako obecní zá
stupcové nikde v Praze a v předměstích ko
stely nebonrali, ale nové chrámy budovati sde
pomáhají.

Tolik bylo zde potřeba uvésti, aby byla
dnes v Praze punující situace všeobecně jasnou.
Dalších vysvětlování zajisté že netřeba.

+ +“

Před nedávnou dobou posedla jisté kruhy
naší veřejnosti horečka zakládání veřejných
knihoven. Prohlašovalo se to za nutnost, za
nezbytnost, od nichž se čekalo obrození u spa
sení celé české společnosti. Avšak na místě
uskutečnění toho, na něž se všeobecně tou
žebně čekalo, začíná českou společností pro
skakovati povolanými autoritami pronášené a
zkušenými osobami dosvědčované tvrzení, že
knihovny, hlavně hodně pilně poažívané a o8a
dami rychle kolující, jsou velice — nebezpečné.
Uvádí se totiž, že se knihami přenáší rozma
nité nemoce a to nemoce nejzákeřnější, totiž
nakažlivé.

Jsou skutečně známy a zjištěny případy,
kdy zejména dětské nemoce byly knihami pře
nášeny a rozšiřovány, neboť maličtí rekonva
Jescenti obyčejně knihami si čas krátí.

Majíce sami hojnost zjištěných případů
o nebezpečí, jaké kniha, o níž se neví, kde
kolovala, do domácnosti donáší, hovořii jsme
o tomto právě v naší veřejnosti probíraném
thematu s přítelem, hledaným lékařem z ji
stého okresního města ve středních Čechách.

Přítel lékař prohlásil určitě, že v ne
bezpečí kolojících koih věří. A jal se vyprá
věti. „V jisté přední rodině mébo působiště
zachvátila spála desítiletého hošíka u skončila
tím nejhorším. Když ubohého chlapečka po
chovali, vyprosil si jeho bratraneček po něm
jakous obrázkovou knihu na památku. Za tři
neděle byl jsem k němu volán. Roznemohl se
spálou a brzy odešel za svým milým přítelem.

FEUILLETON.
Z osamera blahoslavenství,

Napsal Josef Váňa,
II.

„Blahoslavení, kteří protivenství
trpí pro spravedlnost, neboťjejich
jest království nebeské“,

Mat. 5, 10.

Kaplan Tichý seděl ve svém chudém poko
jíku a díval se bez pohnutí upřeně před sebe,
Na stole hořela lampa se širokým stínítkem a
kolem ní válely se celé spousty knih, papírů a
spisů. V kamnech praskal slabý oheň a rozšiřoval
příjemné teplo kolem. Venku hučel listopadový
vítr a Čas po čase zašvihnul o sklo v oknech celý
proud dešťový, jakoby někdo neviditelný metlami
do oken mrskal.

Tichý vzal péro, smočil je v inkoustu a
chtěl začíti psáti. Ale náhle jako by mu byla ruka
uvázla. Zahleděl se upřeně před sebe « smutně
se usmál.

»Mám kázati v neděli a věru nejsem k pra
covéní kázání ani naladěne,

Po těchto slovech však nazdvibnul opět ruku,
smočil znovu péro v inkoustu a již maně v čelo
zamýšlené řeči napsal: »Blahoslavení, kteří proti
venství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest
království nebeské. .«

+Hm, kteří trpí pro spravedlnost .....
Kdybych směl, mohl bych tu psáti svůj vlastní

životopis, ale když... — — —«
. Tichý mávnul rukou, jsko by něco nepří
jemného odebnati chtěl.

Obrázkovou knihu po něm zdědil jako milou
psmátku jiný jeho kamarád, který nedlouho
po tom tské na spálu onemocněl. Byv k němu
povolán, nešťastnou knihu jsem tam zastihl a
sdobící ji podpis první oběti spály mně vysvět
Jil, jakým způsobem dvě další onemocnění
vznikla — — Proto z vlastní své zkušenosti
vím, že i nejlepší přítel dítěte, kniha, může
mu bezděčně přinésti záhubo, když lidé ne
jsou dosti opatrní — —“

Poněvadž hovory o nebezpečí kolujících
kuih jsou právě časovými, zmiňujeme se o
nich také a máme za to, že při styku s cizími,
ošamělými knihami jest zvláštní opatrnosti
skutečně zapotřebí. A byť bychom nestáli na
krajním prostředka proti jejich nebezpečnosti,
aby totiž nikdo o cizí knihy nestál, předce
nepokládáme častou desinfekci po různých do
mech kolujících knih za nějakou zbytečnost
nebo za loxas. Zejména při školních knihov
nách měl by býti dokonce zaveden lékařský
dozor, kde knihy byly půjčeny.

Obrana.
Mravnosíi prý stoupá. Působenímmo

derní bezkonfesní školy a zejména blahodár
ným působením socialoě demokratických zásad
mravnost v lidstva prý stoupá ©Dosud všeo
obecný rozmach mravnosti zdržují ještě tu a
tam trpěné zbytky náboženské nauky. Jakmile
lidstvo uposlechne upřímné rady osvícených
blav a vymaní 8e naprosto z dusivého objetí
klerikalních osidel, nastane zlatá doba čisté
lidskosti a pravé mravnosti. Ku této aaždo
denně opakované písničce pokrokářských do
brodinců lidstva přičiňujeme několik zajíma
vých cifer. Od r. 1800 až na náš letopočet
bylo spácháno celkem 77attentátů (vražedných
útoků) na korunované hlavy nebo vladaře re
publik. Z těchto 77 útoků nezdařilo se 56 a
21 skončilo smrtí napadeného. Útočníci dle ná
rodnosti byli: Francouzů 12, Němců 10, Ita
lů 7, Rusů 6, Angličanů D5, Španělů 6, Ře
ků, Jiboameričanů, Srbů a Rakušanů po 2,
Uhrů, Egyptanů a Belgičanů po 1.

Velmi poučné jest srovnání statistiky
attentátů první poloviny minulého století (1801
—1850) s drahou polovicí téhož století až po
paši dobu (1861—1903.)

V první polovici -spácháno pouze 16 at
tentátů; od r. 1851 se ale počet ten zčt ver
násobil a obnáší — 61 případů. Kdežto na
první polovici připadly jen dvě dokonané
vraždy — raský car Pavel II. (1801)a turecký
saltán Selim (1808) — čítá druhá polovice
(1861—1903)plných davatenácte dekona
ných vražd koronovanýchhlav a vladařů:vji
hoamerických republikách Perui, Bolivii, Ecu
adoru a Paragaayi4, ve Spojených státech seve
roamerických a Srbsku po3, ve Francii, Rusku,
Turocku, Indii, Korey, Persii, Italli a Švýcar
sku po l.

Během posledních 33 let (od r. 1870)
podniknuto 43 attentátů, z nichž 16 skončilo
smrtí. Vražedné tyto útoky nebyly namířeny
snad proti přebiatům tyranských choatek na
adených, nýbrž platily 1 Šlechetoým vladařům

Jakožto představitelům vladařské moci.
—„"=—=—————-—————————————"

Otec měl několik korečků polí, ale dětí měl víc
než těch korečků a já — já — mne osud zahnal na
studie... — —*

»Hu, byly to studie... Darmo vzpomí
nati . . . Bída, bída a zase bída a ústrky a strá
dání... — — Kdo jechud, aťradějinestuduje...«

»Žádal jsem o slevení školného. Chtěli na
mne vysvědčení chudoby, pak prý mi školné sleví,
Ale ač jsem byl nuzák největší, dostal jsem jen
vysvědčení nemajetnosti, ježto prý otec má chalupu
a pole. Myslil jsem tebdy, že se mi lítostí vnitř
nosti v těle obrátí. Syn vrchního rady vysvědčení
chudoby dostal, otec jeho prý nemá mimo služné
žádného majetku a já... — —«

»Mně slevili polovici, radovu synovi vše..«
oHa, ta spravedlnost! — Můj otec se najedl

sotva suchých brambor, pan rada jídal koroptve,
můj otec pil vodu, pan rada plzeáské, já chodil
v štruksovkách, syn paoa rady v nejelegantnějším
obleku, já neměl celé měsíce krejcaru eni na kru
šinu, syn pana rady pohrdal i uzenkami ...

»Eh, darmo mluvit, díky Bohu, že už ty
chvíle jsou pryč. — Blahoslavení, kteří protiven=
ství trpí pro spravedlnost.. .«

A Tichý vytřeštil před sebe oči a díval se
v pološero, jako by tam něco hledal.

»Bída, bída! — Kdo se v bídě narodí, ne
vyklepe se z ní do smrti. Věší se mu na paty
jako olověné závaží. — Bída dříve, bída nyní...«

»Osmnácte let jsem knězem, kaplanuju stále,

Sluba u vládních úřadů jest na tom lépel —
Osmnácte let sloužím za tři sta padesát a přídav
kem mám čtyři venkovské školy, — Habaha! Tři
sta padesát, jako každý nádenník. .. — —e

A kaplan Ticbý se rozesmál tak šíleně, že
až se nad tím sám zarazil.

« | »A pak prý my kněží máme se na světě nej

Nedostatečná nábožensko-mravní výchova
moderní generace a svobodné šíření pomate
ných a naprosto zrůdných uázorů o úkclech
státu a vladařské autority zplodily úžasnou
cifra útoků na korunované hlavy. Statistika
pádně dokazuje, že s úbytkem náboženské vý

chovy vzrůstá po surovost a protosmutnoa úlohu hrobařskou zastává Časopis
„Český Učitel“, jenž volá ve svém slepem boji
proti „klerikalismu“: „Nepřiznáváme práva
rodičům, aby již od mládí směli dětem větě
povati aneb dáti větěpovati cokoliv z pře
svědčení svého a víry své, byť to bylo i ná
bcženství.“

Nechte tedy, rodičové křesťanští, děti své
bex náboženství a páni vámje za drahé peníze
vychovají pro — Šibenice.

Vuzerně poučná četba. O kalendáři
„Havlíčku“ jeme již uveřejnili několik po

známek zaslaných nám dopisovatelem. Nyníjsme nahlédli do obsahu jeho sami a sbledali
jsme zde myšlénky opravdu až příliš „pokro
kové“. Ovšem že si redakce tohoto kalendáře
počíná hezky chytrácky. Nač učiniti otevřený
útok na katolickou víru vůbec? Redakce chce
kalendáři zjednuti domácí právo v rodinách
dosud katolických, a proto nejde všecko na
jednou po způsobě „Červánků;“ něco se může
lbáti o katolicismu letos, něco na přes rok,
až se lid zpracuje dokonale. Zrovou tak to
činí socialističtí agitátoři; přijdou-li verbovat
mezi občany věřící, tu si dávají dobrý pozor
na jazyk; někdy i křesťanství velebí, jen aby
trochu hejlů nachytali. A když již socialistická
tvrz jo dostatečně upevněna, odhodí se škra
boška přetvářky.

Před částí zábavně-poačnou stkví se heslo:
„Pravda, krásno, dobro, stlul“ A hned pod
ním jest upozornění, že vysvětlení k „někte
rým věcem“ na dotazy zodpoví redakce v příštím
ročníka. Rozumí se, žeto badoau hlavně „odpo
vědi“ na dotazy zmámeného katolíka o článcích
protikatolických v tomto ročníka uveřejněných.
Než již se podívejme aspoň zběžně, jak „Ha
vlíček“ své nadepsané heslo „pravdy“ ve sku
tek uvádí.

„Havlíček“ oáskává příseň | socialistům ne
spravedlivými uráškami katolického tisku. | Má-li
vážné důvody ke koketování se sociální de
mokracií, ať 8i je uvede; ale nechť nešíří při
tom nepravdy. Prý „v četbě, která se našemu
lidu předkládá, často vyličají se socialisté
jako postrach všeho spořádaného a všeho ná
rodního. Socialisté vyličují se v takových
plátcích (!) jako lidé bez Boha, jako lidé ne
milující národu, jako lidé, kteří na potkání
jsou s to vás zastaviti a sáhoouti po vašem
jmění a životě. Má toho kl!erikáloí četba více
na svědomí, proč by si neťzala i tohle proti
chadému (!) člověku.“

Na to odpovídáme otázkou: Pánové, jste
slepi, anebo se takovými úmyslně stavite?
Vždyť znáte také dobře útočný socialistický
tisk, v němž se duše sociální demokracie ob
ráží v celé své nahotě. Kdyby forma a pra
vdomlavnost katolického tisku dopadala tak
jako u Červánků, pak byste měli spravedii
vou příčinu mlaviti o „klerikálních plátcich“,
Protikatolické lži stokrát vyvrácené ohřívají
se v socialistických listech znovu a znovo. A

lépe! — Věru žalostí se až člověku srdce sevře.
Moji kolegové jsou advokáty, professory, inspekto
ry, soudci a já?! — Co oni mají, nikdo nevidí,
sle u nás..

Kaplan Tichý-zavrtěl náhle hlavou, ušklíbnul
se prapodivně a zdálo se, že si nemůže v hlavě
nikterak něco srovnati,

*A přec ten Božský Mistr řekl kdysi: »Jdě
tež i vy na vinici mou a co bude spravedlivého,
dám vám... ..«

»Inu ovšem, chudý Mustr z Nazareta mohl
mluviti před devatenácti sty léty jinak. Nyní koždý
dělník hoden mzdy své, jen kněz nikoli... .«

»+Cobude spravedlivého, dám vám... spra
vedlivého.... Co je spravedlivého... — —?l«

»Justitia fundamentum regnorum — sprave
dlnost základ království .. . — Ano, tak jest do
slova napsáno na císařském hradě ve Vídoi, ale
nápis ten jest jaksi omšený, oprchalý, nečitelný.
— Ku podivu, ku podivul — A jsko by ani nes
měli tam ve Vídni na opravu, aby se mohl ten
nápis lépe přečísti«.

»Justitia, justitia! — Blaboslavení, kteř. pro
tivenství trpí pro spravedlnost . . . Jak dloubo už
čeká národ náš na tu justitii, co už vytrpěl, co
už snesl... — —le

A keplanovi vstoupily slzy do očí. Vytábnul
z kapsy šátek a přitisknul ho na oči.

»Ubohý národ! OJkopáván zrovna tak jako,
jednotlivec. Jest to národ prostý, národ rolnick ý
národ řemeslný, národ neurozených a proto.. .«

Kaplan sevřel rty jako by ve hněvu a v bo
lesti, ale v tom utkvělo oko jeho na obraze sv.
Václava nad stolkem. Kaplan bezděky sepnul ruce.

+Ó kníže, nedej zahynouti nám i budoucím!
— Rveme se, zápasíme. potýkáme se, bojujeme
za spravedinust, za spravedlnost svou, ale kde
máme to království .. . — —?la



když katolický tisk kovstutuje a vyvrací bez
vzdné útoky socialistického tisku, už činí dle
Vašeho mínění socialistům křivdu. A že vůd
cové sociální demokracie odvracejí lid soustavně
od Boba, to byste přece snáti měli, Není je
diného článku katolické víry, z kterého by si
socialistické listy neztro i posměch, a na
valných schůzích sociální demokracie řečníci
její až příliš zřetelně vykládají svůj proti
náboženský program. A podívejte se tak někdy
do schůzí, jak. si obozí pomlouvaní a proná
sledovaní beránkové počínají. Kdy na p. unás
katolíci činí vpády do socialistických spolko
vých schůzí, aby jednoduše nehumanním a ne
kultorním rámusem vybáněli katolíky z jejich
vlastní domácnosti?

Tohle socialisté dělají velmi často. Že
jest to strana nikoli utiskovaná ale nanejvýš
ú'očná, to každý poctivý a věci znalý člověk
potvrditi musí. Když jednou několik výrostků
křiklo za Masarykem „pereat",hned požidovštělý
tisk chtěl bonřiti celou českou veřejnost proti
—katolickým kněžím a blavně proti arcibi
skupovi. A přece žádný katolický kněz ani ka
tolický tisk k takové demonstraci nenabádal.
Ale za to o socialistických vpádech, o bez
uzdném pronásledování lidí katolicky smýšle
jících se strany sociální demokracie se hezky
mlčí. Bůh sám ví, jak by se nám dle dosavad
ních zkušeností vedlo, kdyby katolíci ocitli se
v moci sociální demokracie,a kdyby tato mohla
konati všecko to, co konati chce. Nachází-li se
v továrně mezi dělníky socialistickými upřím
ný katolík, zakouší nejspných úštěpků až k zal
knatí. To víte sami, že za nynější doby svor
ným spolapůsobením požidovštělého realismo,
„Českého Učitele“, „Školského Obzora“ a so
ciální demokracie platí za psance katolík a
nikoli socialista.

A že by katol. tisk bojem proti socialisti
ckým přehmatům byl proti „chodému člověka“,
jest opět nepravdou; náš tisk právě chudému
člověku prospívá, varuje-li ho před židovskými
damagogy, kteří z kapes klamsného dělnictva
tyjí a jimž jest štvaní proti katolické církvi
výnosvým řemeslem.

A poměr socialistů k národa?
Sluhové židovského, germanisujícího ka

pitalismu, kteří k vůli židovi dovedou tak statně
pronásledovati pokrevní bratry pro jejich ka
tolickou víra, mnoho vlastenectví na sobě ne
ukazují. A že v nejnovějším čase jen k vůli
upevnění vlastních posicjejich listy také někdy
slovo vlastenecké utrousí, k tomu je dohnal
vnější tlak. „Havlíček“ píše, že ovšem socia
listé nejsou bez chyby; proto však nezaslouží
prý opovržení, ale upozorňování a vlídných
oprav. — To jest pravda; a jest také pravdou,
že i mezi socialisty jsou lidé hodní, kteří jen
£ neuvědomělosti sedli oa lep vyznavačům tal
mudu. Ale podívejme se, kolik socialistů asi
po nestranném upozorňování a vlídných opra
vách touží; kolik se jich chce do opravdy, ne
stranně ze spisů mimosocialistických poučiti?
Každodenuí zkušenost mlnví až příliš zřetelně,
že většina socialistů jest ovládána slepým proti
katolickým fanatiemem. Že by „Havlíček“ udě
lil důtku socialistům za jejich příkré stano
visko ke každéma katolíkovi, na to ovšem mars
ně budeme čekati. A že katolický tisk k socia——

»Ano,královstvíl —Na pergamenu ho máme,
v dusných archivech, mezi sežloutlými folianty,
v zaprášených knihách, ale ve skutečnosti... $la

»Majíce na pamětí věrné služby, jaké nám
prokázal český národ a uznávajíce milerádi jeho
svatá práva, jsme ochotní tato práva potvrditi
korunovačnípřísahou... .«

Kaplan se v myšlénkách zarazil a sotva dý
chal. Lekl se zrovna, jak mu mohla tahle slova
reskriptu z r. 1871. na paměť přijíti.

Chytil péro a chtěl psáti, ale nešlo mu to
a nešlo, Stále jen zůstala na papíře tato slova:
»Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro sprave
dinost .. ..— —s.

»Ano, trp můj národe, trp! Však i ty jednou
království dosáhneš. [ Kristus musil dříve trpěti
a potom teprve vešel do slávy. Bez utrpení není
očisty, bez očisty není posvěcení, bez posvěcení
není vyvolení.

A kaplan Tichý vstal se židle, popošel k ne
dalekému klekátku, vrhnul se tam aa kolena, sep
nul ruce a jeho uštvaná duše modlila se v té
chvíli nejvroucněji, nejmobutněji, nejpronikavéji...

»Dědictví otců, zachovej nám Panel — Jako
vlci na stádo bezbranné, tak sápou se protivníci
na nás. O nedej nám uštvánu býti, Ó nedej nám
přemoženu býtil —=Smečka zlostníků povstala
proti nám, Ó sil nás, abychom neklesli v boji vy
silujícím, v boji svatém, v boji nerovném, v boji
za spravedlnost... — —«

Hlas začal se Tichému jaksi chvěti, hlava
klonila se níž a níže a celé tělo shroutilo se na
jednou jako zlomená třtina na klekátko před Ukři
žovaným..... — — —

eBlahoslavení, kteří protivenství trpí pro spra
vedlnost, neboť jejich jest království nebeské«.

listům chová se daleko mírněji než sociali
stický tisk k nám, to také „Havlíček“ oikdy

neřekne. KHši“Co napsal ý Prapor proti « a
„Marii“, to Haviček“ 8 hchovou otiskoje; co
však týž časopis napsal k obraně víry kato
lické, to ovšem zůstalo a zůstane redakci „Ha
vlíčka“ v póře na věky; to jest taktika všeho
protikatolického tisku.

„Havlíček“ mnohé krásné výskumy eraktní
vědy nechává stranou; za to však masil pospí
šiti s tímto znamenitým poučením: „Darwin
důmyslně pronesl doraněnku, že člověk vyvinul
se během věků z opice. Novější názor (jaký
bude asi nejnovější? Pozn. red.) jest, že opice
a člověk povstali z téhož společného předka,
£ něhož opice odchýlila se zrůdností, vyvíjejíc
se u některých, hlavně ve svalech a kostech,
člověk pak zvláštovsti předka na sobě zdoko
nalil, zušlechtil a vyvíjel se nejvíce mozkově
— duševně“.

Tohle sdělení „novějšího názoru“ jest
ovšem velice důležité; bez této vědomosti by
český národ upadal do hrozných škod. A aby
každý čtenář tím více byl utvrzen v nábledu,
že jest opice jeho rodnou sestrou, jest nad tě
mito řádky vytištěno ještě pět jiných článečků
na utyrzenou.

Jest viděti, že jsou vhodny „Havlíčkovi“
i zpátečnické názory, jen když slouží k pod
vrácení víry. Redakce při své „pokrokovosti“
nevi, že jest strohý darvinismus ve vědě jiš
věcí odbytou; neví, jak neslavně skončil po
věstný Bůchner, jehož pohádkové dílo „Kraft
und Stof“ platilo svého času nepřátelům víry
za evangelium; vlastní přátelé Bůchnerovi se
později styděli za „věda“ svého vůdce. Moderní
věda hypnotická zlomila darvinismu vaz do
konale. Ostatně si může redakce „Havlíčka“
přečíst, co nedávno napsal o darvinismu sám
realistický „Přehled“, který je redakci tolik
blízký. — Ale mluvme takovým lidem, kteří
větší péči věnují podvracení víry než skuteč
néma vzdělání lidu! Možná, že za dvě léta bude
zase „Havlíček“ velebiti pověry spiritistické,
jež jsou největší protivou darvinismu, jen když
to poslouží vboji proti naší víře. — (Dokonč.)

Politický přehled.
Za všeobecné stísněnosti zahájeno tentokráte

dne 17. listopadu zasedání říšské rady. Nejprvé
finanční ministr Běhm Bawerk vykládal předložený
finanční zákon a rozpočet na rok 1904.. Uhrnné
výdaje rozpočtěny jsou na 1.734,771.291 K,příjmy
na 1.737.509.991 K ; přebytek jeví tudíž 2,738.709
K, který ovšem jest jem účetnicky proveden.
Příjmy a vydání rostou rok od roku stejným
krokem. Nejvyšší položkou mimo státní dluh
(357,949.288 K) tvoří příspěvek na společná vy
dání 271,028.000 K, pak ministerstvo financí
266,813.741 K, ministerstvo kultu a vyučování
84,590.417 K. Plat českého ministra vede se
stále ve vydáních. Položky na vydání česká jsou
málo vystrojeny. Po výkladu ministra financí
mluvil ministerský předseda dr. Kórber o situaci,
jež nastala následkem krise uherské. Dokazoval,
že jednota armády porušena nebyla a zejména
kladl parlamentu na srdce, aby otázky národ=
ně-politické, jak se to v jiných státech děje, pod
řídil zvláště v nynější těžké době otázkám hospo
dářským. Minister. předseda mluvil jako jindy
pékně, tentokráte však nikoho řečísvou nenadchl.
V předvečer zahájení říšské rady dr. Kórber
radil Čechům, aby se spokojili zřízením druhé
české university na Moravě v některém českém
městě, Němce pak varuje, aby se nestavěli
proti tomuto oprávněnému kulturnímu poža
davku Čechů, jinak že budou Němci na Mo
ravě nuceni počítati s faktem, že jen nynějšímu
volebnímu řádu mají co děkovati za své dosavadní
privilegované postavení. Na pěkná slova minister.
předsedy vešla do sněmovny tichá obstrukce, Čte
ny totiž došlé spisy, interpelace a pilné návrby
a sice na žádost českých poslanců doslovně!

Na říšském sněmu uherském minister. před»
seda Tisza konečně jaksi zvítězil nad obstrukcí.
Ve sněmovně projednává se už předloha o bran
cích, ač se oposice usnesla, že bude pokračovati
v obstrukci. Hr. Šť. Tisza na sněmu uherském
vystoupil proti řeči dra. Kórbra na říšské radě,
v níž tento dokazoval, že ustanovení o společné
armádě mohou býti vykládána a měněna toliko
za souhlasu obou vlád, uherské a rakouské, a že
j tam, kde zákony vyhrazují jednotné řízení, ve
dení a vnitřní organisaci společné armády moc
náři, musí býti dovolen vládě jednoho státu týž
vliv, jako vládě státu druhého, běží li o nějakou
směnu. Hr. Šť. Tisza dovolával se i svědectví
králova, že dr. Kórber nemá nic mluviti do toho,
co uherští státníci s uherským králem ve vojen
ské otázce ujednali. Všichni činitelé veřejného
života uherského prý to energicky odmítnou.
Vida, vida pány Maďary, my máme jen platit a
na jejich jednání mlčet!

Minister, předseda francouzský Combes pro
hlásil v senátě v debatě o předloze, jež se týká

zrušení zákona loi Falleux, že vláda přijímá v zá
sadé dodatek, dle něhož má být zakázáno udélo
vání vyučování osobami, které složili sl;b celibátu
nebo poslušnosti. Vláda ale tento dodatek nahradí
předlohou zákona, kterou podá ještě v tomto za“
sedání a kterou bude všem členům kongregací
zakázáno vyučovati na obecných, středních neb
vysokých školách, Co se duchovenstva týče, zů
stene rozhodnutí vyhraženo, až vláda rozhodne 0
otázce odloučení církve od státu. ČI. I. osnovy,
kterou se zákon loi Falloux zrušuje, byl pak 225
proti 31 hlasům schválen. — Mimo to president
Loubet podepsal dekret namořnického ministra
Pelletena, kterým se milusrdné sestry vypovídají
z nemocnic námořnických. Prý neměly na mysli
péči o nemocné, nýbrž že strhly na sebe správu
zásobáren a dopustily se v ní brubých přehmatů,
Tak vida, co se na milosrdné sestry neuvalí!

Král dánský Kristián IX, slavil v neděli ju
bileum svého goletého králování. Jest obecně na
zýván dědem Evropy. Z jeho dětí jest druhoro
zený syn králem řeckým, jedna dcera carovnou
(vdovou), druhá dcera královnou anglickou.

Ke hnutí spolkovému.
(6) Návrh skupiny Novobydžovské rozčeřil

tichou hladinu spolkového života. — Smělý
náběh, který ačinil spolkařský rach kolem r.
1890—1900, zastavil se na mrtvém bodu a
klidně stál, jakoby jiš vše bylo hotovo. Není
divu, že v přemýšlející hlavy vtíraly se vždy
neodbytněji otázky, proč náš spolkový život
nemůže se rozvinouti tak, jak by bylo žádoucno
v zájmu věci dobré.

Jest jisto, že ve spolcích našich bylo
dosti toho, co bylo někdy spíše brzdou než
podporovatelem našich snah. Založiti a vésti
spolek není snadnou věcí. Jest k tomu třeba
nejen nadšení pro věc, nýbrž i pravé obezřet
nosti, která by dobře uvážila poměry a dle
nich zařídila vystapování spolku na venek.
Naše spolky zakládány ponejvíce s firmou po
litickou — povětšině výbojnou, jakkoliv dosud
neměli jsme uvědomělých záloh, o které bychom
se mohli opříti. Ozývaly se hlasy: „Napřed
vzdělávejme líd, pracujme proň ve spolcích
národně a nábožensky vzdělavacích, hospo
dářských atd. -- a s uvědoměníkatolického lidu
vyroste samo sebou pak jeho program v vláskách
veřejných.Jest to práce delší, ale jistější — a
pak jest to opravdu demokratické. Začíti hned
s vysokou politikou, dokud nejsou položeay
kultarní základy strany, jest veliceriskantní !“
— Než hlasy ty zanikaly. Nadšení pro dobrou
věc bylo tak veliké, že zdálo se, jakoby každá
vážnější pochybnost o zdárném výsledku této
cesty byla neodpustitelným škarohlidstvím a
prorudou na dobré věci.Spolky, jež (dle skrom
ného náhledu) měly býti tichými díluami práce
a vzdělání, jakož i utužení a obrození křesťan
skéhoducha,stalyse politickýmiklubya stře
disky politických hesel stran. Náš politický
program nebyl však tak pevné stanoven, aby
tyto nepatrné počátky hnutí katolického spojil
v jedno řečiště. Následek toho byl, že politika
nesla v sobě jako smrtelný zárodek: politický
rozvrat ve vlastní straně. Činnost slibně se
vyvíjejícího katolického hnutí utonula ve spo
rech a smiřovačkách. Horliví pracovníci ustu
povali z bojiště — nastala stagnace, která
zmírnila protivy stran, jež viděly, že nemají
potřebného silného životného pozadí — a že
v řadách pracovníků šíří se nechuť ku stra
nickým, politickým dostihům.

„Vzdělávejme se, utažujme vědomí ná
boženské, posilujme kulturně katolický živel
v lidu — a připravujme se k době, jež
nutně po radikálních převratech a sklamáních
připraví půdu k poctivé prácí v rámci česképo
litiky, od níž avůj kulturně katelický program
nikdy oděrhovati nemůšeme, nemáme-l$ sami šla
pati v prach své historické právov tomto krá
lovstvé I“ ,

Tato devise nutně vedla ku dvojímu ná
zoru.

První názor praví: Pracujme ve spolcích
a ve veřejném životě vůbec aplatňujíce taktně
svůj názor katolický, aniž bychom zakládali
spolky zvláštní.

Druhý názor (obsažený asi v návrhu sku
piny Novo-Bydžovské) praví: Zakládejmespolky
a sice především vzdělavací, jež by prohloubily
katolické a vlastenecké uvědomění lidu. Spolky ty
ať nenesou demonstrativně ornaky naší sv.
víry ve svém pojmenování, jako by předem
již prohlašovaly za nedokonalé katolíky ty,
kteří do nich z jakýchkoliv ohledů nevstapují,
nýbrž označeny buďte jménem obyčejným (ku
př. vzdělavací, hospodářská, čtenářská beseda
atd.), vkládajíce program svůj kulturní nikoliv
do firmy nýbrž do stanov a činnosti. Důvod
k toma není nějaký stud neb neústa, nýbrž
naprostá a hlubokým pochopením provázená
úcta ku jménu církve Boží,jejíhož jména v zá
ležitostech veřejných někdy bylo zneužito.
Poslední doby byly pro nás dosti výstražné!



— Spolky a podniky, pokud se vymykají
s rámce Činnosti kostelní, byť i ideou evou
byly katolickými, zůstávají přecejen světskými
a nemají nésti jména církevního pro nebezpečí
zneužití a pro nedostatek církevní kontroly
(jež činí se pak sodpovědnou za vše, co pod
jejím jménem se děje).

Tak asi znělo odůvodoční návrhu skapiny
Novo Bydžovské a věc předložena volné dis
kussi, čímž inyslí se věcné posouzení a ne
pranýřování, jež by nám neprospělo! Musí se
nám jednáti o věc — a tu třeba vše bez vášně
uvažovati. Proti návrhu skopiny Novo-Bydžov
ske vystoupil poněkod ukvapeně „ist pro lid
psaný', který by auad nejvíce měl býti seriósní
v posuzování tak důležitých otázek, jakkoliv
vpříti nelze, že návrh byl tak lakonicky for
mulován, že různému výkladu pole otevíral.
Zásluhou však nepopíratelnou návrhu tohojest,
že rozproudil otázku spolkovou a vyslovil
nutnost a potřebu katolických spolků v době,
kdy z jisté strany ve vlastním táboře zahájen
proti nim boj,

Stojíme v době přerodu našeho veřejného
života katolického Mezi těmi, kdož hlásí ae
pod prapor katolicismu věrně u 8 plnou intel
ligencí svého ducha, jsou síly, jimž nelze vy
kázati upjatou roli. Více než kdy jindy třeba
se všíti v tu pravdu, již básník vyjádřil slovy:
„Cesty mobou býti rozličné — jenom vůli měj
me všichni rovnou“

(Poznámky k bořejšímu dopisu našeho přítele
aveřejníme přísté. Red.)

(Čeští bratří) byli plaší a hrdinní, satorselí
a pokorní; lutherani naopak vlašní a výluční,ná
silní a náchylní k slabostem; první šílí jem s po
vinnosti, a činnost jejích byla prolu méně smělá a
méně plodná; drusá savrhujíce ideu povinností,
potlačovalí jednu a podmínek potřebných k šivolu;
celkem obojí byli neschopní dobýti světa, jední proto,
še mu byli příliš císí, drusí prolo, če mu byli
příliš poddání.

Protestant Denis: Konec
samostatnosti české, 562.

Z činnosti katol. spolků.
Soclalní kurs v Hradel Králové.

Východočeská katolická organisace vede si stále ne
ochubnjícím životem. Dovede pořádati skvělé mani
festační sjezdy a nezapomíná na drobnou vzdělávací
práci. Tiskovou a politickou propagandu obstarává
sv. Janské politické družstvo tiskové, vzdělávací a 80
cialuí rach udržuje ústřední diecésní svaz katol. jed
not a odborové sdružení. Tito 3 činitelé uepořádali
letos jako před z roky socialní kura v Hradci Králo
vé pro členy socialních epolků. Po 4nedělní odpůldne
konají přednášky přední pracovníci ua poli socialním
v oblasti diecése královéhradecké. První cyklus před
nášek dne 15. listopadu shromáždil dosti slušný po
čet posluchačů do dvorany „Adalbertina“. Z venkov
ských jednot zastoupeny byly svými delegáty zejména:
Třebechovice, Týniště, Přelouč, SI. Předměstí, Choceň
a Smiřice.. Větší účast venkovských jednot byla by
však žádoncnější, ježto přednášky dle první ukázky
skutečné poskytují množství cenného materialu, jsouce
bohaty obsahem i formou. Kare zahájil jménem polit.
družstva tiskového jednatel p. Dr. Beyl, uvítav pří
tomné delegaty. Jednání řídilo zvláště volené před
sednictvo, v němž zasedali pp. prof. Dr. Jindra, tra
hlář Netuka a kuibař Karásek. Prvá přednáška p.
Dr. Reyla „O podstatě socislní demokracie“ rozvinala
v přehledném rámci obraz učení socialistického. V pou
tavé s srozumitelné formě nastínil p. řečník dle pů
vodních pramenů cíle a snahy socialní demokracie a
podrobil moderní bnutí toto nestranné kritice opět
na základě spisů socialistických předáků, najmě Bern
steina. V malokteré schůzi socialistické býcá poslu
chačstvo tak inatraktivně poačeno o povaze avcialis
tického učení, jak jsme je poznali z přednášky p. Dr.
Reyla. Drahá neméně hluboce založená přednáška p.
katechety Jakla seznámila nás s nejhlavnějšími body
programu strany socislně demokratické, křesťansko
socialní a národně demokratické. Poutavým předne
sem uvedl p. řečník posluchačstvo hravě do ducha
zmíněných 3 socialních atran, poukázav na společné
a růsné jejich cíle a požadavky. Tím se obě před
nášky vhodně doplňovaly a pozornému poslachači
poskytly přehledný nástín socialního zápasu v ny
nější době. Po přednáškách rozvinula se čilá debatta
o dalším postupu strany křesťansko-socialní. Zejména
touženo bylo na to, še strana nemá jednotného vo
dení s že nemá uceleného programu. Vyslovenopřání,
aby avolsl se již z jara ejezd strany, na němě
by byly doplněny programové mezery a na němě by
svoleno bylo jednotné představenstvo. P. Dr. Reyl vy
elovaje násor, že jedině oprávněným činitelem ku svo
lání sjezdu celé strany jeou katolické spolky. P. ka
techeta Jakl míní, že sjezd strany můče se odbývati
vw Praze bez ohleda na Moravu a Slezsko, protože

země tyto Zopánily si svou organisaci bez ohledu nanás. Pan Polák žádá, aby diecésníspolkové svazy
avolaly předběžnou konferenci do Prahy, kue by se po
řádání sjezdu stanovilo. Všeobecný sjezd atrany je
dnes nevyhnutelně potřebným, aby se jednoa učinil
konec nesvornosti v našich řadách. Královéhradecký
diecésní avaz učiní vyzvání ku ostatním diecésním
svazům, aby obeslaly přípravnou konferenci do Prahy,
kde 6e dle zpráv novinářských má konati o Vánocích
sjesd spolků pražských. Tím debatta byla ukončena
a předseda schůse vdp. prof. Dr. Jindra vzdal díky
poslnchačatvu ze svou účast a vyzva) je ku návštěvě
příštích přednášek dne 29. listopadu, kdy budou pro

bírány otázky divnostenské a spolkové. Přednášeti

budou p. přednosta úrasové expositury Bubeníček, p.řezbář Jenšoveký s p. redaktor Pochmon. Zveme zo
jména venkovské jednoty ku vyslání aspoň jednoho
delegatu, by mohl vyslechnaté přednášky dle svých
zápisků v jednotě své opakorati. Tím přivese kurs
socislní bnáležitý ušitek a vystižen bude pravý úkol
kursa, jenž má povebuditi spolkovou vzdělávací čin
nost. Zdař Bůh!

Katel. národní Jednota jinochů a
mužů v Cernilově konala v neděli dne 16. li
stopadu ve spolkových místnostech svou výroční val
nou hromadu. Schůze zahájena byla o 5. hod. odpol.
vdp. děkanem J. Seidlem, předsedou. Na to dp.J.
Mynařík, jednatel, úchvatným způsobem promlavil
o povinnostech kotolíků v soukromém a zvláště ve
veřejném životě. Dojem řeči bylo znáti na všech trá
řích. Mimo to předsedaVsodb. sdražení křest. děl
nictva p. J. Urban z Hradce Kr. pojednal krátce o
důležitosti všeodborového sdružení. Ze směny stanov
důležité jest ustavení se odboru ženského. Z celého
jednání valné hromady vysvítala úcta a vážnost, jaké
se místní pp. duchovní u svých farníků těší za svou
neumornoa snaha a prácí na povznesení katol. života.
Mistnost naplněna byla účastníky obojího pohlaví do

uuodního tmístečka Další blabodárné činnosti Zdařl

Ze Shutče. 8. t. m. pohovořil v našem
spolka vp. Jiří Sahbala o útěše plynoucí £ nábožen
ství. Vzácná pozornost nám byla tentokrát věnována
se strany národních socialistů. Dostavilose jich skoro
tolik, kolik bylo přítomno mužských členů jednoty.
Že k vůli poučení do schůze sotva šli, bylo patrno
na jejich chování. Spad čekali, de ae bude ve spolku
„řezat“ do stran protivných výpady, vypůjčenými ze
zbrojnice našich nepřátel. To se ovšem nestalo a taky
nestane, My necháváme frázovitost a stranické úto
čení jiným, vzdělávajíce se na základě pravdivých fakt,
Po ukončení řeči zpívány vlastenecké a náboženské
písně. „Národní“, jako vlídní bosté, si zanotili píseň,
v níž se tak ušlechtile pěje o „mnichů rotě líné“.
Možná, že myelili, že aapoň nyní ti atudení se roze
hřejí, začne protest, replika ©druhé strany, hádka—
a Da konec naši raději vlastní spolkovou místnost
upustí; a pak se bude pečetit „vítězství“ slovy: „To
jeme jim dali“. — Tak to aspoň při podobných pří
ležitostech chodí; Ale zůstalo pouze při zbožném
přání. Ti, kterým se přezdívá „klerikálních kohoutů“,
zůstali studenými dál; pouze 80 usmívali a vp. Němec
ještě pobídl pěvce: „Tedy jen uilněji, jen fortiesimo“.
A tak si pánové dozpívali beze všeho protestu našin
ců. Po svém dozpívání se pánové pomalu vytráceli
a — budiž to s povděkem doznáno — slušně při ros
choda pozdravovali. Na vysvětlenou ještě našim hos
tům dodáváme: „Pánové, nemyalete si, že ti katolíci
jsou tak zlí a že se zúmyslně vyhýbají pravdě; ta
kové lidi hledejte jinde. A pak též buďte přesvědčeni,
že proti Vám nemáme žádného osobního hněvu; vždyť
jste s námi jedna krev, a my nemíníme dokazovat
„vlastenectví“ rozdmychováním nepěkných svárů mezi
rodáky samými. A vzděláváteli se po svém způsobu,
přejtetaké volnost stanoviska našemu. Víme, že nejste
všichni vůle nedobré, ale ten, kdo Vás naved! k ono
mu zpěvu r naší domácnosti, jistě to neučinil ani
z křesťanské lásky, ani z vlastenectví. Jak pak kdyby
chom chtěli na př. my zazpívati při Vaší schůzi něco
proti Klofáči? Snesli byste to klidně? Ale vidíte, my
jsme takoví kubíci a tolik nesnášeliví, že jeme si
ještě dádnou demonstrativní písničku proti Vám nebo
socialistům neoavojili.

Zprávy místní a z kraje.
Osobní. Njdp. biskupDr. JosefDoubravavrá

til se dne 18. t. m. z Chrastě do Hradce Králové.
Dne 20. t. m. sloužil pak velepaatýř zpívané regui
ew sa 1 p. biskapa Brynycha, na kterýž den připadlo
právě první výročí jeho úmrtí.

Několikslov ©marianském chrámu
Páně dle P. Frant. SvemdyTov. Ješ.
(Pokračování) Po hrozné spoustě, již spáchali pruští
Kosáci r. 1762 jak v našem městě, tak v marianské
svatyni, jen pomalu se vše zotavovalo. Jesuité všecku

pči vynaložili na svůj chrám Páně, píše P. Švenda,„ 3786 opravili klenbu, kterou prorazila vóž po stra
ně evandělní na ni se sřítivší: načež velký oltář
sličně a skvostně na zdi skrzep. Noldingra,
měšťena, pražského malíře, do 4. července
vymalován byl, tak že na slavnost poutní Nane
bevzetí b!. Marie Panny již u hlavního oltáře bned
ráno v 6 hod. J. P. kanovník Bartaryny první měi
ar., potom slavně zpívanou J. P. Jan Václav Bauler
rytíř « Hohenburku, Canonicna Uuratns, vykonal. Té
hož dne také ns nově vyzdvišené kazatelně ač ještě
pedodělané co do práce sádrové prvníkázaní konal
P. Ignac Vydra, rodákkrálovéhradecký. Jsk vypra
vuje P. Švenda dle diaria rektorátu dokládaje, še dne
20. října téhoš roku v koleji královéhradecké moškaje
jako host z nedostatku pokoje ve knihovně poležel,
Co viděl, napsal, jak se tehdy právě pobočníoltáře
nynější mramorové stavěly. Viděl je totiž toliko vy

zděné a eádrou potažené a měl radost, de jmenovitě
onoho výborného bratra Matěje Freiskorna Tov. Ješ.

na oltáři av. Alojsia pracujícího spatřil Mše sv. sedosud konaly v kapli sv. Jovefa. Ánosnažili se v té
ráci až do Neposkvrněného Početí Panny Marie, po

kterém svátku pro silnou simu ode všeho přestali, ač
v neděli a arátky za doby zimní slačby Boží v ko
stele mívali, (Obraz hlíněný města Hradce Král. av.
8. utr. 85 a násl.) Znázorňoje se na hlavním oltáři
Nanebevzetí bi. Marie Panny v tomto skopení. Obraz
v pozlaceném rámu druhdy černémod jesuity br. Kra
molína malovaný ukazuje patrně na školu zoameni
tého umělce br. Ignáce ba Tov. Jaš., rodáka ne
chanického, a má tutéž skladbu jako obraz Nanebo
vzotí Marie P. na posv. Velehradě, kam se br. Ignác
Raab po zrušení řádu Tov. Jež. uchýlil a kde také
zemřel. Ve vzorné pak plsstice se nese nad obrazem
nejev. Trojice, která vítá nebes Královnu. Velebně

trňní Bůh Otec, kdešto Kristus Pán se sklání shůry,
aby přijal Mateř svoo, maje sa sebou kříž, na němě
si andílkové aličně hrají; uprostřed nad oběma vznáší
se ozářený Doch sv. ve spůsobě holubice. Koruna pak
anděly nesená dovrůnje oltář,kdežto dole po stranách
obraza znázorňují mohutné eloupy mramorové slou
pení ae svými odstíny, mezi nímiš plasticky vyobra
steny jsou sochy sv. apoštolů Petra © Pavla a jim
boku v téže velikosti sv. patronové čeští av. Vojtěch
a uv. Prokop. K toma dodatkem na památka a z vděč
nosti doložiti dložno, co písemného za obrazem vel

kie nalezeno bylo, že totiš r. 1842 ke svátkům veJikonočním za J. Ex. nejd. p. bisk. Karla Hanla obraz
Nanebevzetí Marie Panny za 297 sl. stř. obnoven byl
pomocí dobrovolných příspěvků, které pod dozorem
nejdůet. p. měst. děkana Václava Valenty, arcíjahna
prelata, vidp. Jan Kolovrátek, kazatel u P. M. a jeho
dva kostelníci pp. Kresta a Švandrlík od dobrých
lidí ve městě byli sebrali. Rám tebdy p. Janem Sa
chardou z Nové Paky opraven a poslscen byl.

Nestejná sendní prakse. Nedávnodo
pustili se dva hospodáři přebmatu, Ze zavřeli na krá
deši postihnutá děvčata do chlívka ka praseti. Ho
spodář ve Všení byl Tarnovským okr. soadem odasou
sen k pokutě 5 zl. a při odvolání nebyl mu krajským
soudem trest ani zvýšen. Hospodáře v Černilověza
týž přestupek rozblásila nejprv helvetská „Osvěta li
du“ za vyvrhela opolečnosti a krajský soud odsoudil
ho na 6 měsíců těžkého žaláte | „Lidový“ orgán
„Osvěta“ mlčí při této rozdílné soudní praksi jako
zařezaný, vědyť běží o poubého sedláka a ještě k to
ma o katolíka. Kdyby běželo o žida aneb o belveta,
ta by ministra spravedlnosti zaléhaly uši voláním po
rovnosti před soudem,

Klicperovo divadle. Společnostp.Housova
osvědčila za krátkou dobu svého pobyto, že má zna
menité činoherní síly. Za to však operettní ensemble
hodně vázne. Přáli bychom si od režie a od podni
katelstva, aby vypravovány byly hry i Jebčího genru
v té formě, by jemný cit a mravopočestnost nebyly
uráženy, jako se to dálo hnedle v první barlesce
„Krásná Lída“. Hledíme na divadlo jako na škola,
že má vzdělávati a ušlechtovati, Frivolní kusy však
rozplameňují nižší pady a enižojí mysl, proto nepatří
jistě do divadla, kam mají i nevyspělí lidé přístup.
Litovali jsme, že volba této duchaprázdné lascivní
frašky padla na neděli pro „lid“, jako by prostému
lidu měly se poskytovati jenom umělecké odpadky.
Lida třeba dáti právě záživnou vzdělavací stravu,
proto nás zahajovací představení rozlsdilo. Jeme pře
osvědčení, že by podnik p. Houeův nedodělal se úepě
chu v Hradci, kdyby nerespektoval vyšší stupeň umě
lecké výchovy našeho obecenstva, které musí opět
odměňovati hojnou návštěvou projevovanou vyšší sna
bu umělecké družiny. — Vdramatu „Závrať“, v „Pro
dané nověstě“ a ve výpravné bře “Ben Hur“ opravdu
vžili se účinkající členové epolečnosti ve svou úlohu,
což i přítomné obecenstvo úsnáním projevovalo; ná
větěva byla ršak i tu slabá.

Ze Všeodb. sdružení kř. dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 14. listop. Přítomní: Poch
mon, Karásek, Polák. Podpora nemoc. udělena: J.
Žoudlíkovi z Třebechovic za 9 dní 7-71 K, A. Pokorné
v Sedlci za 14 dní 6 K, mimořádná A. Pirklovi z Par
níka ž K a F. Feiferovi v Hradci Kr. 4 K. Přijati
dva členové.

Ve prospěch krapobitím postiše
mých c. k. okr. hejtmanství v Hradci Král. zaslali:
Obec Třesovice z vlastních prostředků 80 K a sbírkou
16 K. Jednota divadelních ocbotníků v Dohalicích
čistý výnos 118 K 29 b: obec Libnikovice z vlastních
prostředků 10 K. Dosud úhrnem 3937 K 63 b.

Smíh. Zima se uš i u nás v kraji ohlásila,
Dne 19. t. m. ráno sypal se totiš s oblak sníh, je
nom že na zemi bned zase roztál. Na Krkonoších a
borách Orlických rosprostřen už částečně koberec
sněhový.

Kostelní lmstr. Kdosi darovalděkanskému
chrámu Páně v Náchodě slušný sedmiramenný lustr.
Poněvadž ale dosavadní tamní poměrně malý kostel
jest tak přeplněn, že v něm lastru toho zavěsiti nelze,
a do nového chrámu, jenž bohdá po pěkolika letech,
až se příslušné sbírky e důstatek zmohou, stavěti se
bude, by se týž Inetr nehodil: byl by, jea « největší

části dřevěný pozlacený, 2a nějský jen malý peněžnýobnos ve prospěch nadepsené Náchodeké novostavby
ochotně přenechán, a nachází se za tím účelem u ka

Pb děkana a bisk. generalního vikáře v Hradcirálové.

Zprestředkovací kancelář, c. k mí
atodršiteletvím povolenou, uřídil vi právě v Hradci
Králové na Velkém náměstí č. 17. p. Hugo Ranlich,
bývalý hospodářský správce. Zprostředkuje koupě,
prodeje a nájmy realit. Obstarává byty, obch
místnosti, eložby a práce pro vyšší a nižší odbory
služebného personálu.

Ze Stěšeor. Hospodářeko-občanskábeseda za
bojuje nový cyklus čtvrtečních přednášek, 1. „Peníse
v národních písních“ přednesejednatel p. Fr. Francek,

učitel, dne 19. t. m. 2. „Hrdina kboreký“ romluví, Fr. Rychtera, dne 26. t. m. 8. „O pokroku náro
ohospodářském, jak se jevi! v posledních letech na

výstavě jubilejní, národopisné, hořické a pardabické“,
přednese dp. Leop. Opletal, administrátor z Probluze.

Z Černileva. Katolickánárodníjednota ji
nočhůa mužův Černilověpořádáv nedělidne 22, li
stopadn 1908 divadelní představení „Konkursy pana
notáře“. Veselohra o třech jednáních od Jana Vávry.
Začátek o půl8. večer. Ceny míst obyčejné. Školní
mládeži přístup zakázán.

Z Třebechovie. Katolické jednota v Tře
bechovicích pořádá na oslavu nově sřízeného spolko
vého jeviště v neděli dne 22. listopadu 1903 v sále

pení ateřiny Jarkovské „Cecilskou zábava“ a násleujícím programem: 1. Proslov. O skříňce divotvorné.
Složil redaktor V. A. Crha. 2. Zahájení a otevření
divadla řečí dp. předsedy Karla Jírky, kaplana, načeš
zpěvécký sbor sapěje píseňKolpingovu a hudba sa
končí národní písní „Hej Slované“. 5. Pán má kočku!



Kulenka s Mařenka, dvě venkovské dávčátka. Kaplel8. Cestovatel. Komický výstap. 6. Stará vojna. Solový
výstup. — Při stolech. Začátek o půl 8. hod. večer.
Hadbs p. J. Jsroměřského. Vstapné: nečlen 30 h,
člen 20 h. Čistý výtěšek ve prospěch Ústřední Matice
Školské. Po vyčerpání programu voloá zábava.

Imetalace Čecha v Kerutanech. Dne
11. t. m. byl v Medgorjab a Podgradu (dvě fary), 3

bod. východně od Celovce, instalován dpA. Kaplan,rodilý s Komárova u Dašic (r. 1872). Týšstudoval
c. kr. gymnasiam v Chrodimi (1885—1898) a bobo
sloví v Celovci, kdež byl r. 1897 vysvěcen a primici
slavil dne 25. Července t. r. vo svém rodišti. Od té
doby dvakráte, r. 1900 m letos navštívil avou vlast.
Týž byl 8 leta kaplsnem a 3 leta provisorem.

Z Nekeře m Žamberka. Těchtodnůvy
pokl v obci Nekoři ve stavení zelenáře Frant. Dolečka
časně ráno oheň, který takovou rychlostí se rozšířil,
že 18letá dcera Kristina, která ns půdě v komoře
spala, nemobla se již zachrániti. Ubohá se ze spánku
probodíla teprv, kuyž odevšad obklíčena byla plameny,
jimiž prorážel erdcervoncí její křik a pláč. Když jak
probořelý strop spadl, objevila se na zemi i její oho
řelá mrtvola.

Z Červeného Kestelce. 11. t. m. roz
Joačil se s farností Červeno-Kosteleckou dp. Frant.
Kratochvíl, kaplan, pobyv zde jeden rok, jenž horli
vostí, vlídností a milou uvojí povahou získal sobě za
krátkou tu dobu přízně a lásky všech. Při své ne
unavné píli byl vydatnou podporou stařičkéhoatěžce
nemocného, nyní bohužel již zesnulého pana děkana
v obtížné zdejší duchovní správě. Katolická jednota
ztrácí v něm obětavého řečníka. Odchoda jeho litají
všeobecně jak osadníci, tak i zdejší duchovenatvo, ješ
v dp. Kratochvílovi ztrácí upřímného a mileného pří
tele i rádce. Vzácná shoda mezi zdejšími velebnými
pény všeobecně mile působila. Přejeme důstojnému
pénu na novém působišti jako administratorovi v Rad
boří mnoho zdaru a požebnání Božího!

Z České Třebové. Předešlý měsícodjela
do Ameriky rodina Poláčkova z České Třebové, aby
se ujala dědictví po zemřelém svém bratru, který
v Americe náhodou zbohatl, avšak bohatství svého
neožil, poněvadž za krátký čas potomzemřel. Jeou
tomu nyní asi čtyři roky. Přátelé jeho v České Tře
bové věděli sice, že jejich bratr zbohatl, poněvadž jim
to sám napsal, o smrti jeho však dověděli se teprv
avi za rok z vyhlášky v novinách, ve které úřady
americké vyzývaly rodinu Poláčkovu v Čschách, by
se přihlásila o dědictví. Na 60 rodin z celýchČech
se o dědictví hlásilo, byly však sž ne rodina z Čes.
Třebové odmítnaty. Avšak ani tato rodina, ačkoliv
vyšetřování v té věci již asi dva roky trvá, nemá
dosud jistotu, že skutečně dědictví to obdrží. A proto,
aby se věc pokud možná uspíšila, prodala jmenovaná
rodina svůj domek v České Třebové a odjela do Ame
riky. Dědictví j» značné.

Budoucnost Kyšperka bade prýzávi
seti úplně od nového soc. demokratického epolku „Bu
doucnost“, jenž v nejbližších dnecb už vstoupí v bla
hodárnou činnost. Členy spolku badou členové tru
hlářeké továrny p. Kronla — do nedávna dílny na
tak zvané „národní“ socialisty! Vidět jaeně, že od
„národních“ k beznárodním je jen malý krok a po
řád takové draboty s tím! Závisí trvání apolku ovšem
od prácedárce p. Kronia, jenž nedávno ještě fedroval
jen — národní! — Tedy budoucnost „Badoucnosti*
je přece jen — nejista!

V PRAZE »OBNOVU«
se dostati v knihkupeciví p. Františka Hovorky
vŽitnéulicia vprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

Různé zprávy.
Biskup dr. Fr. Doppelbaner —Ně„moc — © českých bohoslnšbách. Minulý

týden jednalo se na hornorakonském sněmu o českých
bohoslažbách v Linci. Linecký biskup dr. Fr. Doppel
baner při jednání tom pronesl pozoruhodnou řeč. Pro
hlásil, že české bohoslužby v Linci zavedeny byly ze
skutečné potřeby. Dle prohláševí jeho trvají tu jiš
70 let a v kostele sr. Martina konají se již celého
půl století. Biskup na sněmu slavně problásil, še
Jest sice Němec,ale jako katolický biskap
nepovolí nikdy a nikdyneodstraní českých
bohoslužeb, pokud bude jich třeba, i kdyby měst
ská rada se jednohlasně usnesla na jejich odstranění,
protože odstranění jich brání jeho svědomí. Kristus
poslal apoštoly do světa: „Jděte a učte všechny ná
rody!“ Proto musí slovo Boží býti Čechům kázáno

"teké po českn. — Toť vsácná slova hodného náměst
ka sv. apoštolů, jež měli by oi zapamatovati a dle
nich se říditi ve Vídnii v Čechách.

Morava a Vídeň v rozpočtu. Roční
potřeba řádná i mimořádná na Moravě činí více než
20,000.000 K, úbrada asi 5,000.000 K, schodek pak
skoro 17,000.000 K. Naproti moravskému rozpočtu

-semskému předetavuje jiš rozpočet města Vídně roz
počet menšího státu. Vykazujeť rozpočet Vídně úhrn
nou spotřebu téměř 128,000.009 K, příjmy rozpočtěny
jsou na 57,000.000 K, spotřeba pak, která se má na
raditi přiráškami, činí tudíž 71,000.000 K.

Židé v práel. Ve Francii mají šidé 49 pre
foktů a podprefektů, 19 míst při státní radě, 10 u ka
sačního soudu, 10 radů u soudu pařížského, 11 v mi
nisterstva orby, 81 při řiditelatví pošt, 30 v minister
stvu veřejných prací, 37 v ministerstvu financí, 35
v ministerstva vyučování, 102 bankéřů v Paříži, ve
škerý průmysl a obchod v Alšírsku je v jejich rakou.

"2.12 profesorů práva v Mareeilli jsou 3 židé. „Le Fi

ny, třetina abonentů u telegrafa v Paříši jsou židé.
V Italii mají židé hlavní banky, 13 poslanců a celé

ministerstvo financí. V Ubráco získali 30 procentpyMezi 3000 velkostatkáři uberskými je 1000 židů. Ve
Vídni s 6400 studujících je 2800 šidovských; ve vvjsku
3600 důstojníků. V Berlíně je 8 procent židů t. 86 161.
Z 54 advokátů je tu 36 židovských při appelačním
soudu; 200 židů a jen 150 křesťanů u soadu první
instance; ze 160 notářů je 54 židů. V slažebném po
tměru jsou průměrně 8 židé z tisíce. Ve Vídni v re
dakci 8 listů bylo r. 1894 100 redaktorů židovských.
Jako majitelé velkostatků spravají 60 beneficií svými
komisary patronátními. A pak se nedivme, že za ta
kových poměrů moc židů jest veliká.

Hrdinná žoma. Rosa Hore,chudáženabre
toňská, zachránila dne 2. listopadu život 14 námoř
níkům, kteří se byli ze ztroskotané lodi Vesper ntekli
na loďku a rozbouřenými vlnami ku pověstnému úskalí
Oaessautskému boáni byli. Roza je ženou rybáře.
Téhož dne ráno okolo 8. hod. sbírala na břeb vyho
zené ryby, když z mlby zaslechla zoufalé volání o
pomoc. Problédajíc do mlby, spatřila loďku se 14 ná
mořníky řítiti se k úskalí, o něž se mohla každého
okamžiku rozbiti, Davši jim znamení, že jim přispěje
ka pomoci, vrhla se do rozbouřeného moře a dostala
se až k loďce, na niž vylezla, načež vesla se ucho
pila. Protoše všecka úskalí dobře znala, podařilo se
JÍ znaleckým řízením vesla loďku ku břehu přivésti a
všecky námořníky zachrániti. Na to je vedla do ves
Dice, kdež útrpní obyvatelé se námořníků ujali. Ka
pitán litoval, že na ztroskotané lodi o všecken ma
Jetek přišel, aby statečnou ženu mohl odměniti. Zprá
vs o hrdinné ženě byla zaslána ministerstvu Zenate
již mnohým plavcům život zachránila a je dosad —
chadá.

Zlá starostou. V Kosořiu Prahy zvolilisi
nedávno starostou žida K. Fuksa. Jeho pravou rukou
jako radní json dva sociál. demokraté. Nově zvolené
mu staroatovi Faksovi, kupci, jsou skoro všichni v obci
dlužní, proto asi jinak voliti nemohli. A přátelství
Žida se socínky také něco vydá. Kde chtějí míti žida
starostou, af si vezmou příklad z Kosořských.

Veselá vojma. Dne 11. listopadu při odpo
ledním cvičení "nováčků v arsulinských kasárnách na
Hradčanech evobodník Dufek od 6. setniny myslivců
bod! bodákem nováčka Frant. Waltra a způsobil ma
smrtelné zranění, kterému uebohý vojín v sobotu ve
vojenské nemocnici skutečně podlehl. Bodák pronikl
na 35 centimetrů hluboko a zasáhl játra. Srobodník
Dufek téhož dne, kdy vojínovi dal smrtelnou ránu,
byl povýšen na desátníka. Dufek, který byl postra
chem odřízeného mužetva, odveden do porádkové
věznice. Zda úž konečně provedeno bude opatření,
aby se podobné týrání neopakovalo, když už s vyš
ších míst dánv bylo nařízení, aby se s podřízeným
mužstvem zacházelo co nejvlidněji.

O bramborách zajímavěvypravujeP.Šven
da zTov. Jež. v koleji královéhradecké r. 1766: „Tu
taky ponejprv nikdy nevídaná — jsem spatřil na po
lích sázená zemská jablka (brambory) neb jak jich
vazývají Erdaepfel. Pozůstalý jest to užitek vojnyl
Kdežto dříve jen toliko při plotě a pro prasata je sá
zeli, lidé pak jich jísti se styděli majíce za to, že
evinský dobytek žírnější a hladovitější po nich jest,
všsk pokrmem tím v síle neprospívá. U vojska, zvláště
pak u Francouzů, když dychtivě takové brambory
nalezené jíati viděli, Čechové zapomínajíce obživy svých
předkův zanedbávali řepu, zelí, hrách, čočku, boby,
proso a j. silné potravy, toho tak lehkého a prázd
ného pokrmu se uchopivše, jímž jediné víc a více
se rozžírají. Běda, více než tří krajů nejlepší půdu
českou samou tak lehkou bylinou zaeazují a tolik ti
síc korců obilí a podstatné potravy zemi českou zba
vají a nedostatek výživy rozmáhají. Zdaž novou bídu
— jen když něco nového mají — dobrovolně na sebe
neuvalají?!

Nouzové komunální zápůjčky Zem
ské banky. Jak známo,byl výboremzemskýmzří
zen u Zemské banky zvláštní fond, £ něhož se mají
alespoň v prvním roku uhrazovati úroky ze zápůjček,
které kontrahojí červencovým krapobitím etižené okre
sy neb obce k tomu účelu, aby vypůjčené peníze roz

půjčily mezí hospodáře poškozené. Zemská banka výšila pro zápůjčky ty výjimkou výplatní kurs o půl
procenta a snížila zároveň správní příspěvek na jednu
osminu procenta, úrok z prodlení pak na tři procenta.

Ministerstvo financí přiznalo výnosem 7e dne 15.pa1903 zápůjčkám těm osvobození ode všech kolků a
poplatků. Zmíněný fond na úbrada úroků dostoupil
jen výše kor. 49648-64 K. Částka ta se zvýší vlast
ními úroky fondu toho tak, že lze počítati s náhra
dou úrokovou asi K 50.048. — Tím jest sama všech
zápůjček obmezena do výše K 1,251.200. — Sama tato
byla dovršena zápůjčkami, jež Zemská banka povolila
ne základě žádostí — i s potřebnými doklady — jí
došlých do dne 3. listopadu 19808. Další zápůjčky
s právem předem zabespečeným na náhradu úrokovou
nebylo tedy lze již povolovati a usneslo se proto ři
ditelstvo Zemské banky dne 6. listopadu t. r., že bude
i na dále povolovati nouzové komonální zápůjčky obcím
(jen politickým) se zvýšeným kursem výplatním a sní
ženým správním příspěvkem i úrokem z prodlení, pakli
se obec zaváže, že nejen rozdělí přijatou výpůjčku

mesi poškozené oepodáře, nýbrž že také zapraví zesvého úroky na zápůjčka již i v prvním roce. Kdyby
některé ze zápůjček do 3. listopadu t. r. jiš povole
ných nebyly provedeny, nebo kdyby provedeny byly

tkou mišší, nebo kdyby k nynějšímu fondu úroko
vému přibyly ještě další příspěvky — zvláště, jak se
očekávalo, od státu a od země — nastala by mož
nost, také pozdějším sápůjčkám aš do výše jednoroč
ních úroků přiznati právo na nábradu z fondu tohoto.
V té příčině ueneslo ae zároveň řiditelstvo Zemské
banky, že bude náhrada přisnávána zápůjčkám v pořadí
kalendářním podle dnů, v kterých banky došly žádosti
řádně dološené, ne základě jichž od 4. listop. 1903
byly povolovány další nouzové sápůjčky, zatím tedy
bez práva na náhradu úrokovou. Přijdou takto na řad
předem všecky žádosti, podané dne 4. listop. t. r., po
těchto žádosti den za dnem došlé. Lhůta k podávání

žádostí za nouzové zápůjčky byla stanovena až do
15. prosince 1903, Žádost: později došlé aneb neopa
třené potřebnými doklady (protokolem o snesení obec
ního výborn a vysvědčením c. k. hejtmanství o škodě
vyšetřené) budou prostě vráceny. — Kdyby nouzový
fond úrokový dostoupil takové výše, že by převydova!
jednoroční úrok ze všech až do 15. prosince 1903 po
volených sápůjček, bude přebytek podle výše zápůjček
stejným kvotientem rozdělen na všeckyzápůjčky po:
volené od prvopočátku až do 15. prosince 1903,

Nebývalá bída zastihla kraje naše násled
kem vleklé krise průmyslové. Kde jindy bylo na su
chý chléb, dnes není ani na ten. Mnoho otců rodin,
nemohouce najíti práci, odešlo za práci do ciziny, kde
aspoň nějaký výdělek seženou, by mohli výtěškem ové
práce ucbráviti rodiny evé od hladu. Ale kolik mohou
wvým rodinám poslati, když sami draze se musí v ci
zině živiti. Proto letos více nežli kdy jindy upínají
se naděje krajsnů našich ve smíšených krajích a chu
dých krajinách borských na vánoční nadílka, vypra
voranou každoročně Národní Jednotou Severočeskou.
Doposud mohla jednota opatřiti aspoň nejnutnější po
třeby k ošacení chudých dítek, zaplativší z ústřední
pokladny to, co nebylo ubraženo výtěžkem sbírky na
vánoční nadílku. Letos však nebude to naprosto mož
no, neboť následkem nepatrných příjmů byly všechny
pokladní botovosti jednoty vyčerpány a příspěvků do
stává wejí jen zcela nepatrných. Jest tedy nezbytně
potřeba, aby česká veřejnost tentokrát více nežli jindy
přispěla Nár. jednotě Severočeské ke sbírce vánoční,
nemáli letošní nadílka vánoční ke škodě české věc;
a k zármatku české nládeže v krajích smíšených do
padnouti velmi chudě, neboť jednota bude mocívy
strojiti nadílku jenom o rozsahu sbírky. Prosebné do
pisy a sběrací archy se právě rozesílají a výbor prosí
snažně, aby nebylo nikoho, kdo by odepřel svůj pří
spěvek, byť i sebe menší, jímž by umírněna byla bída
obohých dítek našich krajanů. S vypravením nadílky
nebude se letos vyčkávati do vánoc, nýbrž uspíší se
co nejdříve, aby dítky bned na počátku zimy byly
opatřeny teplým oděvem a proto se prosí, aby dobro
dinci « dárky svými neotáleli. Laskavé příspěvky na
penězích i jiné dárky (oděv, obuv, prádlo a pod.) při
jímá kancelář Národní Jednoty Severočeské v Praze
Ferdinandova tř. 33. — '

Blesk ma zapálení dříví a uhlí
v našich kamnech — tof nejnovější vynález chemický,
skutečně zajímavý a pro každého, kdo má co dělati
se zatápěním, velice vítaný. Tedy žádný blesk sku
tečný — Bůh chraň! — ale nepatrný kousek jako
kostka prostého perníku, kterýž zapálen prudce a vy
datně hoří a jistě uhlí i dříví zapaluje. Konec bude
dřinkám a jiným přípravkám. Na císařském dvoře ve
Vídni, v ministerstvech, botelích, na drahách a v úřa
dech stal se vynález tento ihned prostředkem užíva
ným. Našincům, které by velmi laciný vynález tento
zajímal, sdělujeme, že vynálezcem je chem. továrna
V. Adlera ve Vídni (X. Humboldtg. 34.)

Natírání ovocných stromů. Natírání
ovocných stromů lze považovati jako prostředek na
omlazení kůry, současně jako prostředek na zničení
zárodků škodlivého hmyzu. Ovšem že musí nátěra
předcházeti očištění stromů, Kůra stará a veškerý mech
musí býti odstraněn a odpadek spálen. Teprv takto
důkladně očištěný strom možno natříti, ku kterémužto
nátěra se odporoučí směs 3 dílů vápna, 3 dílů
hlíny maznice a 1 díl dřevěného popele. Chceme-li,
aby nátěr současně chránil strom před ohlodáním za
jící, přidá se do nátěru při vaření skopového masa
sebraný tuk a něco výkalů kravských, Takto natře
ného stromu netkne se žádný zajíc. Přijde-li po upra
vení nátěru silný déšť, jest sem a tam nějaké upravy
třeba. Každý, kdo takto ovocné stromy natřel, shledá,
že strom nejen přede všemi škůdci byl ochráněn, nýbrž
má teké krásnou zdravou kůru. U hruškových stromů
jest nátěr častěji nutným, než u jabloně, protože se
u hrašně často kůra odpukává a bylo pokusy shle
dáno, že hrušně natírané při stejném ošetřování mají
více a krásnějšího ovoce, mají korunu pěknou, hladkou,
kůra je hladká a nemá žádné trhliny. A že hladká
kůra přispívá nemálo ku zdaru ovocných stromů, netřeba
připomínati.

Velmi užitečná kmíha. Pojišťováníděl
níků a výkonných úředníků pro případ nemoci podle ra
kouského zákonodárství s nálezy správního soudu od
r.1880aždo r.1903“ jest kniha, kterouž sestavil a vý
kladem opatřil zkušený právník a osvědčený odborník
Fr. Kafka, mag. komisař v Praze. Dílo vychází ná
kladem Aloisa Wiesnera v Prace a zabere asi 10 se
šitů po 50 h. Kniha obsahuje nejen zákon, ale i veš
kerá nařízení další i výnosy eprávního soudu až po
dobu nynější, vše pak provázeno jest jasným a věc
ným výkladem. Dílo Kafkovo vyhoví naprosto doko
nale svému účelu i bude nezbytnou, spolehlivou ru
kojetí všem nemocenským pokladném, živnostenským
společenstvům, podnikatelům pokladenzávodních, sta
vebních, spolkových, úřadům státním i samosprávným,
advokátům, podnikům živnostenským i každému jed
notlivci,

Literární. Upozorňujemesvé čtenářena ro
mén velkého slohu K. Lasswitse „Na zemi a na Mar
sa“, který počalo právě po sešitech vydávati knih
kupectvíEmilaŠolcevTelči, Knihatato nevýslovného

půvabu jsk svým duchaplným obsahem, tsk svýmiousla plnými líčeními nejrozmanitějších výjevů na
zemi i na Marsu sklidí nznání čtenářů, jié v ní shle
dají pravou duševní pochoutku.

„Babička Boženy Němcové“ v ruském
překladu doporučuje se každému, kdo se chce učit
raštině. Překlad, pořízený E. G. Petrovakou, jest s pří
svukem a usnadňuje značně studium ruštiny, k čema
velice napomáhá přidaný stračný „Návod k raskému
čtení“, tak če „Babuška“ mohou čísti s poušitím če
ského textu, vyšlého ve Světové knihovně, i začáteč
nici. Cena 3 K, poštou 3 K 20 hal. Vydal A. Píša,
knibkapec v Brně.

Světelné obrany. V sále Adalbertinapřed
vádí zítra v sobotu p. Ponec-Sueyer řadu světelných
obrasů promítaných biomatografem. Začátek o 8. hod.
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Listárna redakoe.

Dp. J.Š.v Čáslavi. +Obnova«předpla
cena do 1. července 1904.

"C'ržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 14. listop. 1908. 1 hl.

pšenice K11:50 —18-—, tita K 9 30—10'20, ječmene
K 8*50—8-90, ovsa K 4-90—6-80, prosa K 8-80—980,
vikve K 9-20—10—, hrachu K 18'60—2000, čočky
K 19'50—2800, jahel K 20:—, krup K 18:40-—24*80,
bramborů X 2-80 -3'50, jetelového semene červeného
K 88-00—96'00, máku K 2400—3209, lněného se
mene K 1760—1900, 10 kg. žit. otrab K 1100,
pšenič. otrub K 100, 1 kg. másla K 2-10—340,
1 kg. sádla vepřového K 1'76—0-00, tvarobu K 026—
0-32,1 vejce —7 bh.1 kopa zslí K 400—8-40, cersle
K 0:00—0'00, kapusty K 1:20—2-40, 1 hl cibule K400
—4'80, 1 kopa drob. zeleniny K 0'80—3*20, 1 pytel
mrkve K 120—2-40, 1 hl. jablek 12:00—16-00, Na tý
denní obilní trh v Hradci Král. 14. list. 1903odbývaný
přivezeno bylo: 1) Obilí: bl pšenice 73%, žita 460,
ječmene 666, ovsa 536:/,, prosa 4, vikve 18, hrachu 21'/,,
čočky 0, jahel 25, krup 79, jetelového semínka 191/,,
lněného semínka 0, máku 22%.9%)Zeleniny: zelí 381
kop, cerele 0 kop, kapasty 280 kop, cibule 58 hl.
drob. zelen. 420 kop, mrkve 70 pytlů, brambor 331 pytlů,
petržele O kop. 8) Ovoce: jablek 38 hl, hrušek 0 hl.
4) Drob. dobytka: vepřů 27, podsvinčat 602, kůzlat 3.

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř vChrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslnžebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše aliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač ze ručí.

Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení 8stříbření |star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se Btvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. S závod můj může

se vykázati četnýmiRoochvalnýmí přípisy P azníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalíchů,
monstrancí, ciborií, relikvi

a. ařů, nádobek na av. oleje,
lamp. luceren, lustrů,4,kaditelen, táckůna křest, svícnů,pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Mp“ Filiaika v Hradci Králové. "i

VZAPIOZKZIILITPTTIUIIZ

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) R
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachtieich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní. |
i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku JŠ

se na požádání franko zašlou.

nejnovějšíchKočáry"2
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN,
kočárníik v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

=Trrt-7-r---T

ZJEAZONEZAKILIU

né

v me

NOVOTÍN

č. 32.

Ďo ušetřítí dice
nechť potřebu svou

„vesboší košešníchém
jako: rakávmíky, golle, límce, dětské

z různých kožešin kryje u

Jos. Dvořáčka
83 v Hradci Králové 83

Palackého třída, blíže Grand-Hotelu.

V zájmu velectěného obecenstva jest, by
potřebu svou v mém závodě krylo, jelikož pro
dávám za velmi lerné ceny. Gtolle různých burev
mámjiž od zl. 8.80, rakávníky již od Azl.
výše na skladě.

Upozorňuji velectěné obecenstvo zvláště na to,
že solidní firmy,od kterých odebírám, úplně mně
ručí, tak jako mojí konkurenci, za pravost pro
daných kožešin.
Opravyse přijímají a vdoběnejkratší lerně

vyřizují.
Baské galoše u papuče s kotvou “jjij

v hojném výběru na skladě.

ABYTEK

prádlo

vlastní výroby.



M

Kdo se nepřesvědčí.
ať nevěří.

Největší závod toho druhu

M a la
„U města Paříže““

jest

I. Kralohradecký

BAZAR ©X

»€ ©Doporučuje svůj obrovský sklad Z
galanterního a modního zboží od
nejlevnějších až do nejjemně ších
tu- i cizozemských výrobků za

ceny nejmehší a pevné.

Prádlo

Nákrčníky
Deštníky a hole

na procházky.

jen pravé ruské a
G aloše americké

Storm-Slipper.

a obav pro dámy,střevícedri
Koženétobolky

Da peníze a doutníky.

Alba a krabice
na šití 8 hudbou.

Stolky
Umělecky provedené

Vásy, poprsí a nástěnné talíře

z terracoty, majoliky a z kovu. m
Y

Linokéa Žaponské dělor předěly,

Šněrovačkyz
se Celoročníi

výstava hraček a dárků
pro každou příležitost se hodící.

bílé, barevné a tri
kotové.

francouz.
novinky.

secesní pro palmy,
kuřácké atd.

Velký sklad

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené srstí.

Frant. Čupr,
obchod galanterní a modní

Hradec KTÁL KliCDOPOVAlitá

proti kavárně p. Fialy.>p

Velectěnému

duchovenstvu

doporučuje

nejlěvnějí

a nejlépší

|USTAY
každého slohu,

.—ó

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

KARLA ZAVADILA
v Chrudimi.

Kožešiny!—=
Velect. P. T. obecenstvu odporučuji

KKKOKO06
Založeno r. 1880. *

v zaručené jakosti.

Zvlášť upozorňuji na velký výběr ru
kávníků damských, límců ch
a různých nákrěníků v nejvkosnějším pro
vedení vlastní výroby.

Rokávníky a prodávámjiž
od 3 K počínaje, takže každé konkurenci
čeliti mohu.

Jest v zájmu každého kupujícícho, aby
dříve než zimní potřebu ubradí, si můj

závod neobtěžoval prohlédnouti, mámt ěna skladě jako zkošený odborník jen zboží
dobré jakosti v oomách nejsolidnějších, 2%
takže kupující jest ve velké výhodě oproti MX

DC nákupu u neodborníka.

č O bojnou přízeň prosíFrantišek Hynek,
X kožešník v Hradci Králové, Velké nám.

(vedle blavní trafiky).

KAKAO KARA
Rak .-Uher.

Ústřední BODEGA
Vídeň XIX.

zařídila prodej pravých španěl
ských 1 portugalských vín jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paolooského,
w Týništi n. 0., na Záplotí čís. 108.

RAPRY e
hladké, nejlepší jakosti, prodává

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.

KKK

svůj hojně zásobený sklad veškerého druhu

| kožešnického zboží

ě
X
X
X
M
X

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 jest třeba.

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

PAM
PIANINA

a HARNONIA

Á-—-© nejnovějších
Zm soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGO TUHOTA,
ORADEC KRÁLOVÉ.

g Sklad Ellščino nábřeží proti lab- 3
skómu moštu ———————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uúznáníod
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Prodarači: Jas fenéh B Šajnode
a Vachekmil v Hradci Krátově.



B. E. TOLIDAD "— 0knihkupectví
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. še Pošt spořit. č. 802161. K Založeno roku (863. i Peacl stroj.

BO OOOVOVVY BeX9BW

č
K„ek
vV aká

be)
VZOPKy nových SV. obrázků

ě Vzorky překrásných novinek vánočních
jsou za K 250 k disposici.Provolání 

veškerému rolnictru soustředěnémuv družstvech největší„Rado s kou
Královéhradeckém a Jaroměřském!

TPK

MN

97

píte-li jim za dárek

k sv. Mikuláši
S%

PAN

SŽ
A

ELHNZX

bíTH; Předsednictva rolnických družstev Král. Hradec * k ihDO a Jaroměřvýzývají veškeré rolnictvo, aby se zdrželo v% ji U. <a

©, zaprodávání řepy vůbec, jelikož obě družstva zahájila Ý Dobra knihajest dárekceny
JE vyjednávání s příslušnými cukrovary za účelem ko- < všude,kamkolivnikne.—
ě nečného stanovení ceny. —- Zároveň se žádají ty ?; Před nákupem račte si přijít prohlédnout

obce, které dosud soupisy řepy neodvedly, aby tak bohatésklady

ihned učinily. prvního královéhradockéhoknihkupootví

Za družstvoKrálovéhradecké: Za družstvoJaroměřské: B 0 h d d n d M 6 | | G h dla
v Hradci Králové

A. Černý. Kotland. (bývalý závod Pospišilův, založený r. 1808.)

ní jede SSS, NN N97 SS NÝPRACOVNA

13
ZPX

EEKp 7

HX

HE

NÝ

do domu vyřizují se ochotně.

(Na skladě jsou knihy ve všech eenách,
od 6 kr. počínaje.Sa:28kesb :Ď

: Zásilky na výběr Gil

Vincence Dvořáčka,
bisk. notáře, osobního děkana, majitele zlatého záslužného kříže s korunou, faráře a čestného měšťana v Červeném

Kostelci a čestného občana všech přifařených obcí atd.

ke hrobu vyprovodili,jmenovitě: Vysoce důstojnému pánu, panu MonsignoroviTh. Dru. Al. Frýdkovi,
kapit. děkanu, gener. vikáři atd., který se vzácnou ochotou a obětavostí zádušní Služby Boží vykonal a průvod
pohřebníaž na svatépolevedl,dáleJehoJasnost Wilémovi, princi Sochaumburg-L.ippe,
patronovi, slovutnému pánu, panu EK. D>ostrašilovi, c. k. okr. hejtmanoviv Náchodě,veledůstojnémupánu,
panu EF'rant. Peckovi, vikářiNáchodskému,kterýžto nad rakví zesnuléhopřítele svého ve chrámu Páně
překrásnoupohřebnířečpronesl,dále veledůstojnému duchovenstvu vikariátunáchodskéhoa
všemostatnímveledůstojnýmpánůmodjinudse dostavivším,velectěnémuúřed niotvu patronátnímu,
všemzástupo. m slavnýchúřadů státních a samosprávných, velectěnýmzástupcům
města Červeného IKostelce a všech přifařených oboí, slavnýmsborům
učitelským městskýchi venkovskýchškol, jakoži všemslavnýmspolkům města 1 okolí
Červeno-Kosteleckého.

Buďtež vzdány též díky slovutnému pánu, panu EXarlu „Julišovi, obvodnímulékařiv Červeném
Kostelci, za laskaré léčení nemocného, velectěné slečně „Josefé Zimové za obětavé ošetřovánív dlouhé
nemoci,slavnémurněstshk ému zastupitelstvu za darovanýkrásnývěnec,slavnéobčanské
záložně za dar 50 korunzdejšíopatrovněmístověnce,slavnémuZpěváckému spolku »Záboj«
za sbory pohřebnířízenép. učitelem F. Žočkem,velectěnémupánu A loist EKejzlarovi za vzorné řízení
průvodu pohřebního, jakož i všem, kteří buď telegraficky, písemně neb osobně soustrast svou projevili, konečně
všem zbožným osadníkům farnostiČerveno-Kosteleckéa okolí,kteřív tak nevídanémpočtupohřbu
a smutečních obřadů za vroucně milovaného pana děkana se zůčastnili:

„oaplať An Buh!“
W Červeném Hosteloi, dne16.listopadu1903.

František Prudič, Jan Procházka, Vojtěch Hernych,
administrátor. . katecheta. katecheta.

Mujitel: Politické drušstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavaťél a sodpovědný redaktor Antonín Pochmen. — Tiskem bísk. knihtiskárny v Hradci Krůl.



Pokračovací řemeslnické Školy.

(2) Na pokračovacích průmyslových ško
lách mívá největší viditelný zájem městská
policie, ježto svým osobním zakročováním proti
„pokračovací“ školní mládeži, ze školy večer Be
beroucí, může makavě dokazovati, že ozbrojené
moci v městě na udržení pořádku je zapotřebí.
Kdyby pp.mistři a učeníci projevovali tako

vou pozornost pokrač. Škole,jakou jí projerojea musí projevovati městská policie, přinášely
by ústavy tytořemeslnickému stavu ještě větší
užitek, než-li jaký mu skutečně přinášejí. Ne
chceme tím tvrditi, že by nekázeň tuto zavi
ňovala škola sama, ale chceme jen poukázati
na ta pravdu, že se význam školy náležitě
nechápe v těch kruzích, kterým má škola po
kračovací prospívati. Kdyby prospěch pokra
čovací školy byl plně ceněn, nebylo by třeba
důrazně vybízeti pp. mistry ku náležitému po
sýlání očňů do školy a nebylo by třeba při
saméin vyučování mařiti čas neustálým napo
mínáním nezbedných a prospěchu svého ned
balých žáků.

Ale zdá se nám, že ani Školoí úřady
nejsou si vědomy pravého úkolu školy pokra
čovací, jak o tom svědčí letos ministerstvem
zavedená očební osnova, která na př.v Čechách
škrtla i jedinou hodinu vynčování nábožen
ského, kdelae benevolencí místních krabů v učivu
nalézala, a v Haliči škrtla vyučování vlaste
neckéma dějepisu. Ministerská osnova pohlíží
na učně jako na stroj a proto cvičí pouze
jeho pamět, oko a ruku. Chce míti šikovné a
cvičené řemeslníky, o pravé jejich vzdělání
asi nedbá, neboť by nemohla zspomenouti na
mravní povznesení řemeslnického dorostu. Ne
popíráme, že cvik a vědecké nauky jsou ře
meslníko potřebny ku snažšímo získání ob
živy, ale tvrdíme též, že potřebuje řemeslník též
charakternosti a mravního vzdělání, aby svých
vědomostí dovedl a chtěl vyažitkovati vždy a
všude ve svůj vlastní prospěch a ve prospěch
svých bližních.

Ale kde se má učeň charakternosti a
idealnímu snažení přiučiti, když obecná i po
kračovací škola dresíruje jenom jeho mozek a
zanedbává při tom cit a srdce? Socialní krise
není zaviněna jenom nedostatkem životních
potřeb, ale také i nedostatkem idealních snah,
proto správcové společenských zřízení mají
ku těmto zdrojům neblahých poměrů přihlížeti
a dle toho opravné prostředky zaváděti. Zdá
se však, že v rakouském školství není dosud
aui potachy o potřebě nějaké výchovy mládeže
pro praktický život. Proto nemůže býti po
platnictvo spokojeno s nynějším školským sy
stémem, který sice požaduje od poplatnictva
středních stavů strašlivé přímo oběti pro škol
ství, ale pro jeho životní zájmy má malé poro
zumění. Odjakživa platí zásada, že kdo platí,
poroučí, ale v rakouském školním zákonodár
ství platí zvrácený řád, neboť poroučí stát,
jenž ovšem vydržování svých pokusných

ústavů ponechává poplatnikům. Každému není
ovšem vhod, aby přispíval na podniky patrně
pochybené, proto se ozývá nespokojenost proti
byrokratickému vedení školství. Tak učinili
aspoň Poláci, kteří protestovali proti vylou
čení vlasteneckého dějepisu z vyučovací osnovy
svých pokračovacích škol.

My jsme ovšem nikdy ani neměli vla

stenecký dějepis v českých pokračovacíchškolách, proto jsme nemohli protestovati proti
tomuto obmezování idealní výchovy mládeže,
ale neprotestovali jsme oni proti vyloučení
posledního zbytečku etického a náboženského
vlivu školy na dorost řemeslnický. Dnešní
poplatník pro samó starosti, kterak by pře
depsané daně před hrozící orární exekucí
v čas sehnal, nemá ani tolik volné chvíle, aby
se také poohlédl, kterak se 6 tímto těžce za
placeným grošem v jeho prospěch nakládá.
My však protestujeme proti vyloučení nábo
ženství z pokračovacích škol a upozorňujeme
na tu možnost, že bude snad časem potřebí,
nahrazovati zanedbanou mravní výchova ře
meslnické mládeže zostřenějším dozorem po
licejní moci. A jsou-li separace vězeňské do
statečným lékem proti pochybené výchově
Školní, jest jistě rozluštěnou otázkou.

Odkud se však sežene potřebný náklad
na opravné prostředky nedostatečných drahých
škol, jest vskutka záhadou. Dnes láme si hlavu
kde který finančník, co ještě zbylo poplat
nictvu, z Čeho by 8e dula nějaká daň vyšrou
bovati, protože náklad na Školství vzrůstá
úžasnou měrou.

Výdaje zemské království Českého r. 1870
činily 2,332.000 zl., z nichž dobrá polovina
(519) věnováno bylo ústavům humanitním,
zdravotním a chadinským. Když po r. 1870
škola byla státem vzata církvi a největší část

nákladu na školy obecné a měšťanské byla při
kázána zemi, počal také rozpočet zemský stou
pati úžasným serůsobem. Tak r. 1880 vzrostl
rozpočet na 7 millionů, r. 1890 na 12 mill.,
r. 1900 na 31 mill., a pro rok 1903docela již na
27 millionů. V tomto rozpočtu činí náklad na
Školství největší rubriky a jest zajímavo po
zorovati, kterak moderní škola dává si hono
rovati své vymoženosti oproti staré bezplatné
škole církevní. Náklad na školy r. 1880 činil
3 milliony zlatých (429/, všech zemských vý

dajů), r. 1901 již 12,542000 zl. (49-99, celkového rozpočtu), pro rok 1903 vypočtěn náklad
na 14,573.000 zl. čili na 63-99, všech potřeb
zemského našeho hospodářství, ačkoliv do to
hoto obrovského nákladu není pojato zvýšení
platů učitelských, kter“ vyžadovati bode nové
4 milliony zlatých.

Současně s tímto rostoucím nákladem
ua školství stoupají zemské přirážky ku stát
ním daním ořímým. R. 1870 byla zemská při
rážka pouze 10%, r. 1880: 289, 1890: 899%,
1900: 559,1 Přičteme li k tomu vzrůstající
přirážky obecní a okresní, obdržíme závratné
samy peněz, které vydáváme na své školství.
Za tyto peníze ovšem také rozvoj škol rok od
roku stoupá, ačkoliv ještě hodně pokulháváme
za Německem.

Zejména potěšitelným jest vzrůst pokra=
čovacích škol v Čechách. V roce 1902 přibylo
k "dosavadním 23 nových škol, takže dostou
pil počet pokračovacích průmyslových a ob
chodních škol na 416.

Z počtu toho připadá 307 škol mládeži
mužské a 19 mládeži ženské. Vyučovací jazyk
jest česxý ve 629, a německý v 389%,. Pokra
čovací školy chlapecké navštěvovalo 51.554
žáků a dívčí 2806 žákyň. Náklad na tyto školy
pokračovací není ovšem veden zemskými pro
středky, poněvač země školy tyto z větší části
pouze podporuje. Školy tyto odkázány jsou
též ua podpora okresní, obecní ano i na 800
kromou podporu různých peněžních ústavů
ano i zámožnějších jednotlivců.

Uvedená školská břemena jsou nejlepším
důkazem našeho názora, že ve školské správě
měli by míti poplataíci hlavní slovo a centra
listický školní úřad měl by oprávněná přání
vzíti v úvahu dříve, nežli ku změnám v osno
vě vyučovací přistupuje. Škola patří v přední
řadě rodičům, kteří za své peníze mají aneb
měli by míti ve škole též rozhodující hlas.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
pnsíři v Chrudimi.

Děkuji Vám ra práci tak důkladnou a solidní; za
sílám s vroucím pozdravem žádaný obnos.

Roman Cihlář, krardisn a kapucín.
Falknorv nad Ohří, dne 3. prosince 1888.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č.10.

P. T.

Bdéluji, že svícny došly neporušeny a že te mně
i mým ferníkům velmi líbí.

8 veškerou úctou
Oyrili Mašiček, farář.

Ve Vys. Studnicích na Mor, 6. října 1903.

Založeno roku 1810.lumu
Nejstarší katolický český velkozávod

JOSE NEOKUDLA,
o. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna kuvyšívání a hotovení mešních rouch,počlnajeod 34 K,pluvlálů, dalmatik, korouhví,
orů, olrkovního prádla aid., pakdle paříž

ských i tuzemskýchvsorů spracovanékalichy, olboře
monetrance, svícny, oltářní lampy atd. podzárukou trvaniivos

Jelikož uboží po letošní inventuře výhodného nákupu z doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách

snaěně sníženo bylo, doporučuji se ku svědomité arychléuse.
O reelnesti závodu svědčí mnoho telo

odporučení. — Welké obrázkové cenníky a
paramenta k výběru Iranko.
Adresování vědy doslovné se vyprošnje.

Oznámení.
Dovoluji si nám vzetí dn) ve známost uvésti, če aa příčinou pře

P odprodávám
plo ZDOŽÍo 30 procent

Sm * zázobil jsem aklad vesměs sboším
levněji čerstvým,např.:

Sukna jn k akta ká, krňovaká,v nej
Manžestry (ina Mr-an" jsosů,
Látky pro dámy244) "+"

i jiné lá rací, aaručeně stálo
Barchent barevné,mniarek vsorůjíž od

230kr. za 1 m. počínajíc.

Kanafasy přeznéi bavlněné,ručnětkané,od28 kr. za 1 m.
šebo drahu i

Plátna iročníprav 4 nořeÚněná1bavlněná,jakož

Damašky grádle,imáwi
Ručníky ervitky,ubrusyvletíDabetí

M- Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, svoprav viněný bavlněných
Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové, Pzežky,punčecky,letoné,
glotové zástěry, sukně, šněrovašky nejmovějších tvarů, d
velice levné. eštníky a kravaty atd, sa ceny

opeciel, sklad klatovského prádla,
átky Kjnoné, atlasové, cachemírové,vlněnéseou .

drahu kus jiš sl. 1-95. pouze 45 kr, plev "eko

ály a šátky vlněné, pletené, plyšové, žinilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 32kr, počínajíc.

černéa barevné,jakož| různé podšivkyGloty pro pp. krejší a. tmakémodnísíněv cenác
zvláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. ©
Prosím, by velevášené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvědčitiráčilo, neboť jest stále anatou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P.T. odběratele obsloužil a sásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň ei zochoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka,
dříve Filip Zelner

v Hradci Králové, Vojiépáměsuo.137
—— Výhodný vánoční nákup. ——

Podporujte nový,ryze český a křesťanskývod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za BO korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
a jehly k šloím strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabísí

——K Prmní sportovní závod X

Františka Jiráčka
JK ve Vys. Mýtě

nad Choceňskou branou.

Bursa práce v Aradci Králové,
Práci obdrží: 1 truhlář v Hradci Králové,

zručný zámečnický dělník na práci stavební a na
práci pro velocipedy v Hradci Králové, obuvník
na šitou práci v Rychnově nad Kn. a služebná
dívka k dobytku v Horním Jelení. Práci b :
Mladší zámečník, lamač kamene ženatý, jenž by
přijal i nějakou službu a kartáčnický pomocník,
který se vyzná ve všech oborech mimo štětce. —
Přihlášky přijímáJosef Polák, tajemník Vše
odborového sdružení křesťan. dělnictva v Hradci
Králové, Adalbertinum.



Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
. odporučnje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyseneúčlují.
7 Provedeno ke 300 oltářů.

První královéhradecká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA

doporučajesvévýrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rogpočly.

Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro p. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a fornyry.

ORP Vzorkovýsklad látek. jj
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 838

ve vlastním domě.

PIPNI

-+

Praha-.l, ul
al ně Kar.Světlé, č

ikt.ké ul už J no roh Konvikt-ké ul., ený p
na kostelníndčiní, dovolnje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčiní, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
avícny,kaditelnice, kropenky, patenky,

va, nádobky atd., vše v přesném slobu
církevním. Staré předmětyznovu opra
voje v původní intenci a jem o ohní
satí a stříbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškerévý.
robky a slacené ručím. Největší vý

roba a aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení
od nejjednodaššího do nejstkvostnějšího. Chudšímkostelům
úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádní presované

... výrobky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo 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!

Za ceny Následkem spojení | dvou
výrobní. ch„skladů nábytkových prodávám

ze cemy výrobní
jen ——

na Malém náměstí
č. 117w Hradoi Král.

. úplné
zařízení do pokojů,

atd. '

"a

„Ji

kazatelny,"ili
WB“ Boží hroby, "ii

pR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Jan Kryšpin,

U. Syvalteriu Pynovee ná
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) doporučnie ge

ku dodání oken chrámových.
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelesnými rámy, sí

lémi| vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Neačetná veřejná i písemná pochvalná uznání<

Založeno roku 1836.EDC“
„GLORIA“ mm

stojánek pod vánoční stromek ze
železnélitinyji“ s hudbou, “jjij

„Narodil se Kristus Pán.“
„NesemVám noviny.“

Bezpečně v něm může státi stromek od | metru
do 5 metrů vysoký. Ks sa 9 K. Illnstrovaný

prospektzdarma.

Stojánky dle vlastuího vzoru vyrábí a zasílá

Frant. Chmel, Kolín n. L.DOG
prláky kostelní

voskové i polovoskové 7

Hraje:

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Plnáček v Hradci Král,
c. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, naloženýr. 1809a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky oltářní z čistého vosku včeliho 1
druhy pevnější,dále paschaly, triangle, zrnakadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnájší druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry 1pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

Nábytek" František Matějček.
a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvlášíní nabídkou ma přámí ochotně se poslouší,

Nejlevněji « úplnou zárukou ,

= stroje ŠICI,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladFR. CERHY
v Hradel Králové (vedle Grandhotelu.)

ZU"
n n ,a v9(Vu R
buď ů

Pe2žr. 1986, nejstarší svého druhu v
M)

h — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovecní
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká svíno Šumivé (šampaňské)

ppozorňojeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti welmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastníjvýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými ji
nými domy s právem rašení slatémadoile.

Vzorky zdarma a Iranke,

-Pí čský katoický národ 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, křížestd

Vídeň,
VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na nkásku saslá
se vše franco.

Půjčky
v každé výši na libovolné splátky obdrží c. k.
státní, zemští, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, pávi profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojnici, počínaje od setníka, obdrží rovněž půjčky.

Podepsaný podá ochotně buď písemně neb
ústně vysvětlivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král,
| Velké náměstí, č. 25.



KXKXKXO
Založeno r. 1880.

Kožešiny!———..
Velect. P. T. obecenstvu odporučuji

svůj hojně zásobevý sklad veškerého druhu

kožešnického zboží
v zaručené jakosti.

Zvlášt aDAn výběrFukávníků damských,límců skunksových
n růzvých nákrěníků v a pro
vedení vlastní výroby.

Rukávníky a nákrčníky prodávámjiž
od 3 K pocínuje, tukže každé konkurenci
čeliti mobu.

Jest v zájmukaždého kupujícícho,nj Ščdříve než zimní potřebu ubradí, sl můj
zárod neobtěžoval prohlédnonti, mánť
na skladě jako zkušený odborník jen zboží
dobré jakosti v cenách nejsolidnějších,
takže kupující jest ve velké výhodě oproti
nákupu u neodborníka.

O hojnou přízeň prosí

František Hynek,
kožešník v Hradci Králové, Velké nám.

(vedle tlavní trafiky).

KXXKXKOXXXXA
Bak .-Uher.

Ustřední BODEGA

|
zařídila prodej pravých španěl
ských i portugalských vín jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paolovského,
w Týništi n 0., na Záplotí čís. 108.

ko

upomínka jest podobizna zdařilá, kterou k Vánocům
co nejvýhodnější dárek Jj. F. LANGHAMNG, c. sk.
dvorní fotograf doporočuje.

Nejchvalněji snámý sávod ten dodati může na
základě své rozsáblosti obrazy vě:ch velikostí a pro
vedení v cenách nejmírnějších.

práci a obsluhu nejeolidnější.
Preha —Plzeň—Budějovice—Mar. Lázně.

KAPRY e
hladké, nejlepší jakosti, proděvá

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

1Důvěry hodným sásilky na výběr téš 1 na splátkybes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848

aj »STELLA«V JOSEFOVĚ. faP. T. ČTENÁŘŮM +OBNOVY« 59%,SRÁŽKY. (©

< Nejlepším štěstím v životě jest zdraví 9
©| a kdo chceš sobě zdraví zachovati požívej |<
u 3

e záživné ž

9 U ÚhhÁ nYo- > ný

prá — a
5 3
ě uchary pro nemocné E
4 uchary pro rekonvalescenty |>
a uchary pro trpící žaludkem |.
“ uchary zákuskové 8
i jakož i B
m .. sov “ Ó

5| nejjemnější čajové zákusky [4
— jedině k dostání u firmy —

= “ 7zz „2 I ELLA 5]
5 (majitel I.. B. Čech), >
„| suchary a čajové zákusky "l =
z Z
ň JOSEFOV. $

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM. vy »STELLA« V JOSEFOVĚ.

Kočáry asaně
nejnovějších vzorů

odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom a právem ražení zlaté medaile a korunou.

PIM
PANI

aHAANONA

m jem,

též na splátky avýměnunabízítovárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad Eliščine zábřežíproti lab
skéma mesta —————————
KrálVinohrady,Karlovatřídač.8.

Cenníky zdarma a fraako. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Kdo se nepřesvědčí,
ať nevěří.

Největší závod toho druhu
a la

„U města Paříže““
jest

i. Kralohradecký

BALAŘ
W

GUPR
Doporučuje svůj obrovský sklad
galanterního a modního zboží od

nejlevnějších až do nejjemnějšíchtu- i cizozemských výrobk
ceny nejmenší a pevné.

Prádlo

x Nákrčníky

Deštníky a hole.
na procházky.

UGalošezz" :
Ntorm-Slipper.

a obuvprodámy,Střevíceras

Koženéfobolky
Da peníze a doutníky.

“ Alba a krabice
na šití s budbou.

Stolky
Umělecky provedené

4 Vásy,poprsí a nástěnné talíř
z terracoty, majoliky a z kovu.

x

bílé, barevné a tri
kotové.

francouz.
novinky. ©

secesní pro palmy,
kuřácké atd. 7

nel Žapunotéděr. předně

Šněrovačky
WECeloroční

výstava hraček a dárků
pro každou příležitost se bodící.

zatuč.
facony.

Velký sklad

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené srstí.

“ Frant. Čupr,
obchodgalanterní a modní

Hredao Král, Klioparova ulito
proti kavárně p. Fialy.
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Telefon č. (7. Peacl stroj.

NÁBYTEK

Konkurs.
Okresní výbor v Hradci

Králové zadá
ofertním řízením

1) práci truhlářskou:
a) dveře,
b) okna,
c) práci z dubového dřeva.

2) práci zámečnickou:
a) kování oken a dveří (se spouštěcí

stěnou a dveřmi k tressoru),
b) spouštěcí žaluzie,
c) práce částečně tepané.

3) práci sklenářskou.
4) práci natěračskou.

Jednotlivé práce sub 1) a 2) zadají se buď
v celku nebo dle naznačených oddílů. — Oferty
kolkem 1 korunovým opatřené a. vlastnoručně
podepsané buďtež výboru okresnímu podány do
dne 8. prosince 1903 (včetně) do 12. bod. polední.

V plány, rozpočty a podmínky zadávací na
hlédnonti lze v úřadovně výboru okresního v ho
dinách úředních.

v Hradci Králové, dne23. listopadu1903.
Okresní starosta:
H. Srdínko.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chati výtečné
5 kg. láhev poštou franko za K 640. — fllalinovou
šťávu pravou přírodní,jemné s cukrem zavařenou5 kg.
láhev za 7 K.Zavařeniny marmelady,k plněníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou,
revízovou a Šípkovou, 1 elegantníplechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K, aneb 1 bednička ob=

příkrm ku každému masu se hodící. 6 kg. bedničku 6 K.
Poštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po zaslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEŠ
cukrář w Polici n. Met.

Ve velkém ceny dle dohodnutí.

Zásilky od /, kg. — 1 kg.4 K.

Co jo nejlepší

prostředek proti kašli?
WB> Čistý -UN

Sladový syrub
o jenž lze dostati u firmy

„STELLA“ Josefov
Při objednávce 2 kg. franko.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkaleev. výrobmího spole
čenst a „Vzájemnost“v Hronově.Tóžlze

obdržetipartie zboží 30 mt, obsahujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, ozfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za HK12-—, vyplaceně od korua 20:— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Kupectví pro zábavu. h
Ačkoliv cema kávy značně stoupla,

prodávám dále
velmidobrý druh

mp“kávy "U

Připomínám, že za tuto cenu takovou
káva nedodá žádný teratský neb ham
barský Isidor, neboť, jak jsem Bepře
svědčil, obslubojí tito cizinci mnobem

dráže.

Frt. Chrudimský
v Hradci Králové.

Hlavníobchoddobroukávou.

ŽAVY39[8UZAUZo8

yM Kupectví pro zábavu.

Radost
největší způsobíte svým miláčkům, kou
píte-li jim za dárek

k sv. Mikuláši
knihu."3

Dobrá kniha jest dárek ceny
trvalé a způsobí potěšení
všude, kamkoli: vnikne. —

Před nákupem račte si přijít prohlédnouti
bohaté sklady

prvního královéhradockého kmihkupootví

Bohdana Melichara
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospišilův, založený r. 1805.)
OM* Zásilky na výběr
do domu vyřizují se ochotně.

Na skladě jsou knihy ve všech cenách,
od 6 kr. počínaje.

NOVOTINY
Vzorky se na požá

dání zašlou.



Číslo48. P benat

Ke hnutí spolkovému.
(2) Spolkový katolický život prožívá pa

trně krisi. Jeví se to jednak v nápadné za
mlklosti spolkového života, jednak ve hlasech,
odsuzujících dosavadní směr těchto spolků. Oba
příznaky krise jsou zjevem velmi vážným a
proto nemohou býti odbývány mičením. Le
tošním podzimem také několik již veřejných
schůzí a novinářských článků pojednávalo o
katolické spolkové orgauisaci. Časopis „Ob
nova“ platí již od svého počátku za účinného
agitatora katolické spoikové organisace, proto
je zcela pochopitelno, že list tento otvírá
sloupce své i nyní věcným úvahám o užiteč
nosti této organisace. V předešlém čísle uve
řejněná úvaha o nové taktice v katolické or
ganisaci vybízí všecky spolkově činné kato
liky, aby uvážili, zdaž dosavadní jejich postup
byl správný a prospěšný a proto pod dojmem
této výzvy napsali jsme přítomné pojednání.

Pronášíme zde povnýnázor, dlooholetou
zkošeností stanovený, že bez spolkové orga
nisace nelze dnes vůbec šířiti žádnou ideu.
Jak dobré tak špatné zásady potřebují pro
své rozšíření spolkové organisace. To dobře
pochopili socialisté a proto mají např. jenom
v zemích koruny sv.-václavské 979 spolků
s 49.000 členy a pořádali v posledních 2 letech
13.000 schůzí. Strana sociálně demokratická je
dnes nejlépe organisovaná, nejšil.ovněji vedená
a dobývá nejširší půdy ve vrstvách lidových.
Patrně jenom spolkové organisaci děkuje za
svůj vzrůst, proto byl by to hřích proti zdra
véma rozumu, kdyby vám některý katolický
sociolog aneb vůbec katolický intelligent od
poračoval pracovati bez spolkové organisace
a spoléhati na dobroo náhodu, že se nám
přece tu a tam některý žák z obecné školy
vyvede i přese všecko nebezpočí, které mu
hrozí právě nejdolebavěji v letech jinošských.
Takový nerozutmný názor o zbytečnosti spolků
katolických nepronáší ovšem úvaha v předešlém
čísle uveřejněná, ale proslovili ji již někteří
jednotlivci z katol. tábora. S názory tak úzko
prsými nemíníme se ani zabývati, protože zmí
nění pánové nemohon ani z jednotlivých ne
podařených spolků vybledávati důvod pro své
názory, oeboť jenom dobře vedené spolky mo
hco býti brány v úvaha. A význam dobrého
spolku nebude přece moderní mož zneuznávati,
nechce-li upadnouti v podezření, že jde světem
zamhouřenýma očima.

Avšak úvaha v předeňlém čísle aveřejněná
vytýká dosavadní spolkové organisaci pod
statné vady, které jenom při náležitém vyme
zení mohou býti jako dobrá rada oceňovány.

| Nemůžeme připustiti, že „spolky naše
zakládány byly ponejvíce s firmou politickou
— po většině výbojnou.“ Spolky naše byly
zakládány původně v zápalu náboženském
S účelem vzdělávacím, vždyt dachovenstvo ve
spolku katolickém spatřovalo potřebné ohnisko
moderního pastýřského úřadu pro ty vrstvy
občans'va, které nevěrecké zásady kostelu již
odcizily. Teuto vyšší duchovní zisk, spása duší,
vedla zajisté 90 proc. našich kněží ku zaklá
dání spolků z vlastního popudo a tento du
chovní zisk usnadňoval obtíže ve vedení spolků
i těm drahým, kteří snad k této nebývalé a
nepotřebné druhdy povinnosti byli třeba úředně
vyzváni. Že by snad některý kněz založil ka
tolický spolek pro, politiku t. j. pro nějaké
politické zápasy aneb pro svou vlastní poli
tickou karrieru, nezdá se býti pravdě podob
ným, ježto vstupem do katolického spolku
rozlil si ocet s Jiberálními předáky, kteří
vlastně rczdávají dosud místa v obecním,
okresním, zemském i říšském zastopitelstvu.
Kdo stonal na některé z těchto míst, do ka
tolického spolku nesměl, aby si budoucnost
nepoškodil. Když před lety pisatel těchto
řádků při obecních volbách žádal jistého kněze,
abyo.dovolil uvésti své jméno na kandidátní
ba'.au křesťanských sociálů, odpověděl zá
porně s podotknutím, že prý by se do zastu
pitelstva jistě nedostal, protože by ho rozho

dující tenkrát liberální aranžér obecních voleb
ze své vlastní kundidátní listiny vyloačil. To
bylo tedy každému jasno, že politické zámysly
při zakládání katolických jednot byly by nabí
ráním vody cedníkewm.

Proto pochybujeme, 'e nesly katolické
spolky původně firmu politickou a poukazujeme
pouze na tu okolnost, že teprv od zavedení 5.
kurie do říšské rady t. j. od r. 1896 bylo na
to v naší organisaci pomýšleno, abychom lid
vychovávali i politicky pro ústavní život, jenž
dnešní dobou rozhodoje o všech zákonech,
tudíž i o katolických,

Nebyly spolky naše povahou svou poli
tické, ale to přiznáváme, že spolkům těmto
všemi jinými stranami firma tato byla přiklá
dána, aby se mohlo do nich politicky bušit.
To lze zcela přesně dokázati. Mladočeši v době
svého rozkvětu prohlásili r. 1893 (byl to tuším
předák jejich dr. Eogel na schůzi v Kolíně),
že nutno spolky naše jako „klerikální“ t, j.
náboženství ku politice zneužívající potírati a
od těchdob každá nova politická strana ve spol
cích našich viděla politického odpůrce proti naší
vůli a vzdor našemu protestu. Není divu, že
jsme také pomýšleli v letech 1896—1900 na
založení vlastní politické kutolické strany ná
sledkem stálého odkopávání a vylučování ze
středu aárodu. Organisovali jsme se v těchto
letech táž politicky, chtějíce dokázati, že na
drobuou válku jsme dosti silni a že každé
politické straně můžeme býti na poli politi
ckém dosti nepohodlní. Ku vytvoření však tr
valé politické organisace to u nás nikdy ne
došlo a dnes žádný vážný náš předákytakovými
úmysly se nezabývá. Hajíme nyní myšlénku,
že na politické aréně lze náboženské zásady
docela dobře uplatňovati v rámci české poli
tiky, která přece ani na jiných základech než
katolických nemůže svůj kultarní program pro
90 proc. katolických Čechů formulovati.

Věcnou zásadní politikou zabývali jsme
se vlastné jenom nátlaxem zevnějším po krát
kou řadu let a vzdali jsme 8e již naděje, vy
tvořiti zvláštní katolickou politiku. Snad tu a
tam některý jednotlivec neuvážil síla strany a
zabývá se ještě nadějemi v budoucnost. Tím
netvrdíme, že v našich spolcích nemá se pěsto
vati výchova katolického lidu pro politický
život. Nejsvu přece katolíci pariové a nebudou
snad věčné na politické brázdě vláčeti těžký
plah v chomoutě helvetském aneb židovsko
liberalním. Lid náš musi za své daně míti též
plná politická práva, proto jest nutno vzdělá
vati ho pro politický život a proto je nutno
i při volbách cvičiti ho v politické abecedě.
Nenecháme tudíž uni příště žádné volby do
některého zastupitelstva bez činné akce, aby
lid náš zvykl si též používati svého politického
práva, Kdo by měl tohle počínání za škodlivé,
prohlašuje katolíka za nevolníka, jenž musí
jen trpět a platit.

Politika z osobních důvodů byla tak“ tu
a tam pěstována v našich spolcích, ale s ne
valným výsledkem. Vzniklé spory 0 osobní
názory odvedly pozornost stranníků od posi
tivní práce k povážlivé ochablosti sil, které
byly vyplýtvány malichernými boji o kozí vlnu.

Politická velká organisace všech uvědo
mělých katolíků se v Čechách nezdařila, ale
proto přece spolková vzdělavací činnost ne
stala se ani zbytečnou ani beznadějnou. V drob
né práci vzdělávací pracuje 80 i nyní všade
tam, kde i před politickým hnotím byli upřímní
pracovníci ve středu jednot. Vydrží-li tito staří
zápasníci nynější spolkovou krisi, budou za
ložené již spolky dobrými průkopalky křesťan
ské koltury a budou se důstojně řaditi ku
nově povstávajícím jednotám, zbudovaným na
programu novobydžovské skupiny bez okázalé
firmy katolické. Nový tvar těchto, řekl bych
neutralních spolků bude jistě míti širší ještě
působnost nežli lidové spolky katolické, ale
tím není řečeno, že by stávající již jednoty
měly se vzdávati svého okázalého nátěru ná
boženského. Jest přece známo, že tato okázalá
firma spolková nevybírá „lepší“ druh katolíků
z ostatních věřících, nýbrž že čelí teuto oká

Ročník IX.dnserty se počítají Icvně,
Obmova vychází v pátek v poledne.

zule akceutovaný katolický nátěr tuaterialistic.
kému vyznání socialních demokratů. Strana so
cialně demokratická má nevěrecký materia
listický názor na svět u na život základním
kardinalním bodem své existence, proto musí
materialistickému kredu čeliti opět katolické
Věřím. Kdyby nebyla náboženská víra ohro
žena kardinalním požadavkem socialní demo
kracie, oemuseli bychom vůbec žádných soci
alních spolků zakládati, protvže ve mnohých
požadavcích socialní reformy souhlasíme so
socialními demokraty, Sejmou-li naše socialní
spolky katolickou firmu ze svých domů, pak
budou zbytečně živořiti vedle ohromující děl
nické orgunisace socialních demokratů. Načrte
natých několik myšlenek o spolkové katolické
organisaci ucčiní nároky na definitivní rozře
Šení zahájené diskasse, nýbrž činí pouze ná
rok na uznání, že byly diktovány upřímně cí
tiným zájmem na rozvoji křesťanské kultury.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 26. listopadu.

(Pomnénka na Dra. Eduarda Breoráda a o naších
stycích s Josefem Burákem.)

Minulou sobotu pochován byl v Němec
kém Brodě za nevídaného zde účastenství
celého města 1 celého kraje muž, jehož úmrtí
nejenomtoto městoacelý okres, aleceláčeská
veřejnost, nejvíce pak ti, kdo ho podrobně o
sobně znali, upřímně želí. Starosta města a 0
kresu v Německém Brodě, zemský < říšský
poslanec dr. Eduard Brzorád, muž v nejkrás
nějším věku A v nejtnocnějším rozvoji sil
blahodárného působení skláu byl do hrobu
předčasně a za oko!ností přímo tragických.
Veden nejčistší láskou zřídil si nedávno blahou
domácnost, již musil opustiti zrovna za týden,
když tau milovaná choť povila synáčka. Jak
to bylo pro něho těžké umírání! Proto bez
děčně zalévá alza lítosti i soustrasti zraky
všech, kdo dra. Brzoráda znali. neřkuli pak
těch, kdo po dlouhá léta trvali s ním ve přá
telsky důvěrných svazcích.

Pokládáme stejně za časové, jako za za
sloužené věnovati na těchto místech Brzorádově
památce uctivou vzpomínku a. připojojeme
k tomu některá vysvětlení, jichž naše veřej
nost dnes potřeboje, aby proudy kouce let
sedmdesátých správně chápala.

Pisatel těchto řádků seznámil se s Brzo
rádem, tehdy mladičkým, jednoletým doktorem
práv, r. 1881 v Praze. Vzpomínaje na to, mu
sím zajíti zpět do společnosti muže, s nímě
bývalé mé přátelské styky vyčítají mně někteří
lidéz oboustran,jež v naší veřejnostipříkřeproti
sobě stojí. Oprávněn k tomu není sice nikdo,
aby se do intimních záležitostí druhého do
konce ještě po dvacíti letech mísil, proto ne
potřeboval bych se o tom zmiňovati, mobl bych
přes to prostě přejíti k dennímu pořádku, ale
několik slov v záležitosti této nemůže škoditi.
Někteří pánové ze křesťansko-katolické borli
vosti mně vyčítají, že jsem za mladosti své
mezi své přátele počítal redaktora „Národních
Listů“ Josefa Baráka a proto mně dnes ná
sledkem toho upírají dokonce i právo, abych
si dle svého přesvědčení vážil svého nábožen
ství. Jiní pánové pak zase ze svobodomyslně
radikální horlivosti mně nepřipouštějí volnost,
abych nějaké náboženství vůbec měl proto,
poněvadž jsem býval přítelem Barákovým
Pánové jedni i druzí činí tak následkem pa
trné omezonosti svého společenského názoru i
následkem své nesnášelivosti a panovačnosti,
(o nichž se šířiti nebudu), a pak následkem
své zřejíé neznalosti Baráka. Naši „překato
líci“ i naši „přeradikálové“ jsou v obledu tom
ve své nevědomosti stejní. Jedni i druzí po
kládají Baráka po svém způsobu za prototyp
„petrolejníka“, kdežto to byl jemný a ušlech
tilý muf, jehož spanilomyslnéskutkya zásady
jako věž vynikaly nád hamižnost a bezzásad



nost své doby. Pro toto své vzácné jednání
a příkladné chování požíval Barák vážnosti
a lásky u akademické mládeže a u českého
dělnictva jako nikdo před ním a jako doposud
nikdo po něm. o

Barák, kterýž v dobách, kdy arcibiskap
pražký kardinál kníže Bedřich Schwarzenberg
a Ďakovský biskup Jiří Strossmajer nepova
žovali zavedení dogmatu o neposkvrněném po
četí Matky Boží Panny Marie za včasné, ve
svém časopise „Svobodě“ zaujímal totéž sta
novisko, jež také tehdejší čeští kněží i na ve
řejných táborech obbajovali, a často si v zá
palu debaty o tom dle poměrů své doby ostře
proti některým institucím a skutkům osob
v církvi katolické zašel. Barák byl člověkem
a žurnalistou svých dnů a nevábal při tom na
zakládě rozmanitých informací dotýkati se ze
jména jednání osob, shromážděných kolem
kolébky nešťastné svatováclavské záložny, což
mu vyneslo největší nepřátelství kliky, jejíž
slávu, působení a záslahy o katolickou věc
právě panu státní návladní před pražskou po
rotou veřejně probírá. Klika ta ve svých tisko
isech prohlásila Baráka pro to, že jednání

Její správně posuzoval a že ji na její chy
by upozorňoval, dokonce za —| neznabo
ha. Nechceme se dnes po 25 letech jmenovitě
dotýkati oněchosob, které zajisté samy právě nej
lépe cítí, že Baráka své doby měly poslech
nouti a do veřejného života a ke správě cizích
peněz se nedrati. Byly by katolické věci uspo
řily nebynoncí ostudu a sobě nepřivodily strasti
plné, ostudné stáří. Avšak pánové ti v letech
sedmdesátých tak Baráka tiskem pronásledo
vali, že ho nejčernějšími barvamí svým katc
lickým čtenářům i jako odpadlíka líčilí, ačko
liv Barák ročně kolikráte byl v pražských chrá
mech při sňatcích svých přátel za svědka a přikřta
jejich dítek za kmotra. To Baráka právem
těžce uráželo, že ani farářové, kteří jeho ekut
kem projevené smýšlení viděli a do matrik
zapisovali, neměli tolik smysla pro právo, aby
se odvážili proti Barákovi nepravdu šířící

tisk napomenonti, aby se držel prardy:Tím řekl jsem zajisté dost. Tolik bylo
vhodné a časové pověděti, abychom nesprávné
názory o Barákovi objasnili. by proti spa
nilým zásadám učení Krietova brojil, o tom
nevíme, ale že tu a tam vážným slovem se
vzpíral proti nesprávnáma jednání některých
kněží, to je pravda. To ostatně činí i bisku
pové.

Ve společnosti tohoto jistými lidmi až za
hrob tapeného muže seznámil jsem se mimo
s mnohými jinými také 8 drem. Edv. Brzorá
dem, 8 nímž jsem záhy vešel v důvěrný přá
telský svazek. Dr. Brzorád, jsa rodákem z Ně
meckého Brodu, vyrostl ve tradicích Havlíčko
vých, a vyspíval v muže v době, kdy na Ně.
meckobrodsku pořádána byla řada velkolepých

FEUILLETON.
Kapitoly ©sebevrazích.

II.
Píše J. S—a.

V nedávných dnech na Valašsku počala řá
diti jakási nakažlivá nemoc. Když úřady zakázaly
při té příležitosti pít vodu potoční, nestal mezi
lesními prostými »pasckářie veliký rozruch; to
tek! páni zakazují pít z potoka, ale do »studének
púščajůc koleru«, jen aby hodně chudí lidé sto
nali a páni aby brali celé padesátky od uzdravení!
Když řekl jeden pan nadučitel chudé ženské, že
se může dostat za mříže, nebude-li o těch stu
dénkách mlčet, odlevovala si mezi sousedkami
steskem, že chudý člověk musí jen mlčeta trpět.
— Ale to je tak: ti lidé tam najedí se. zele
ných švestek, zapijou to podmáslím, k tomu po
snídajů dva močené ohbarky (okurky), a pak jim
půščajů páni koleru do studének. Že by tu koleru
působila směs podmáslí a všelijakého ovoce, to
pasekářům ani nenapadne. Ale Valach si dovede
postavit hlavu, i když je proti panstvu bezbranný,
Umírat cholerou není věc příjemná; proto raději
ve své beznadějnosti mnohý Valach pije dvakrát
víc než dřív. Taková smrt prý bude přece jen
lepší než zdlouhavé umírání cholerou do stucé
nek zákeřně vpašovanou. — A tak tu vidíme
nový důvod a způsub sebevraždy. K takové sebe
vraždě odhodlávají se ovšem i Jidé nejchoulosti
vější beze věcho pobízení také na místech jiných.
Alkoholem se povraždí lidí více než nejkrvavějšími
válkami. Vydatným pomocníkem při alkoholové
sebevraždě jsou také cigareta; jejich dým obrací
1 život pozemský v dým. Ale jen ať se tací sebe
vrahové nezmýlí při myšlence, že sebevražda al
koholem a tebékovým kouřem jest nejlehčí ! Mo
hou se tak čísté zklamat, jako onen člověk, který
se domníval, že spánek v širé přírodě za mrazu
usmrcuje nejpříjemněji.

Říká se, že každé proč má své proto. Ale
sport sehevražedný nachází tolik ctitelů, že machý,
koře se duchu času, ukrátí si život, aniž ví proč,
Ve vídeňském Prátru oběsil se jeden člověk — ze

tohoto politického probuzení české veřejnosti
projímalo celého Brzorádova ducha, tak že
již jako jinoch náležel mezi ony německo brod
ské studenty, kteří dae 2. prosince 1878 v ju
bilejní den pětadvacetiletého panování našeho
zeměpána po boboslužbách v gymnasijním ko
stele zupěli „Kde domov můj“. Brzorád, tuším
že tehdy septimán, byl pro to také odsouzen a
potrestán. A tato politická nezachovalost pří
vedla ho potom v Praze k častěji k vůli ní
stihanému Barákovi.

Já jsem se s Barákem seznámil r. 1879
a sice písemně, Jako stadenti v České Skalící
úswyslili jsme si k popudu a za vedení
tehdejšího kaplana, nyní faráře ve Smidarech,
vdp. Václava Šráma ozuačiti Svinišťany, ro
diště kočze baditele Františka Josefa Smetany,
pamětní deskou. Když se o tom Barák v no
vinách dočetl, ihned mně jako jednateli v této
záležitosti psal, jakým způsobem by se to dalo
nejrychleji provésti, kdo nám příslašnou desku
zhotoví a vydatně náš úmysl žurnalisticky
podporoval. Musím tedy uvésti, že mne s Ba
rákem seznámila vsájemná úcta ke vlastene
ckémua knězi. S opatřením potřebných pro
středků na oslavení památky Smetanovy byli
jsme brzy u cíle a deska ta r. 1882slavnostné
odhalena. Mezi tím však Barák pomáhal nám
česko-skalickým studujícím raziti cestu my
šlénce na zbudování pomníku Boženě Němcové
v České Skalici, Pilaé připravoval novinami
k tomu půdu a roznítil zájem pro podnik ten
tak, že r. 1885 v České Skalici hlavním přiči
něním p. dra. Valeria Hůbschmanna, nyní notáře
v Praze a nedávno zesnulébo řídícího učitele
p. Jana Poličanského zřízen byl zvláštní ko
mitét, který r. 1888 pomník Boženě Němcové
v České Skalici skutečně postavil. Při písem
ních těchto stycích s Barákem byl jsem od něho
jako královéhradecký gymnasista r. 1880 po
žádán, abych na den av. Josefa za něho po
ložil na mov adresu zaslanou kytičku falek
na hrob pí. Josefioy Červené na Poachově,
Barák totiž vděčně vzpomínal vzácné té paní
za četná dobrodiní, jichž v rodině Červených
při svém internování do Hradce Králové roku
1860 užil a vděčnost jeho byla taková, že
potom « jara r. 1881 sám do Hradce Králové
schválně přijel a požádal mne, abych ho
na Pouchov ke brobu paní Červené dovedl a
potom v Hradci vyhledal svého bývalého pro
fesora řiditele Kristiana Stefana, aby mu
vděčnou pokloou složil.

O mých stycích s Barákem věděli moji
profesoři, můj gymnasijní katecheta vdp. Jan
Ehmer, maž vzácného rozhleda a kněz nejdo
konalejšíbo jádra, o nich se maou wlovíval a

neviděl v nich žádného Aooezpečí pro — katolickoa věc. To jsem pokládal za vhodné po
věděti, abych konečné odbyl v mém prádle se
——-—=———————————————
společnost. Nalezli mu v kapse psaníčko, v nemž
se vysmíval bodrým Vídeňákům, jak budou pře
kvapení a co s jebo mrtvolou budou mít práce;
a musí se mu to prý všecko udělat zdarma, Ale
novináři prý mu mobou býti vděční; v mrtvé
sezoně aspoň něčím vyplní sloupce svého listu.
Šelma sebevrah! Když se v sterořímském divadle
představovalo upálení Herkula, byl dán na hranici
některý otrok, kterého špásovitý režisér pro po
choutku lačných oči publika a k vůli skutečnému
zrealisování scény dal do opravdy upábti. —Ale
v Prátru k vůli novinářům se usmrtil člověk sám;
v tom už je přece veliký pokrok.

Znám jednoho člověka, který před svatbou
v hospoděpil na zlosta každouskleniciprovázel
slovy: »Já si tu rezavou, pibovatou Terezu ne
vezmu a ožením-li se s ní přece, to se oběsím.
A taky si Terezu vzal a za měsíc se houpal na
štěpu. Myslil si, že by jednoduché odmrštění Te
rezy bylo příliš všední, ačkoli ho do sňatku mimo
jeho nevěstu nikdo nenutil. Takhle jeho srytířský
čine aspoň vzbudil trochu hluku, lidé ho poli
tovali, že byl nešťastný. Každý viděl, že byl že
nich — co slovo, to muž.

Jestliže tě nechce a nechce svět uznávati za
nějakou zvláštní kapacitu, o které by se mělo
v novinách psát, napiš nějaké žalostné psaní o
lidské nevděčnosti a neuznalosti, utop se, a pak
budou o tobě psáti noviny tak půvabně, tak ro
manticky, že by ti bylo jako v ráji, kdybys to
všecko pochlebenství slyšel. Nynější literatura pod
poruje sebevražedný sport jen což! O Kurýru
tady nemluvím, protože ty mordy v čele listu
vyobrazené nedýší an: zdánlivou poesil; nešťastní,
třikrát nešťastní sebevrahové, kteří nemohou pro
testovat proti falšování svých tváří v tom Jistě!
Jeden člověk se šel utopit, ale když viděl, jak se
nad vodou houpe znetvoření blava už osakumpaka
utopeného, drtila ho v lopatkách zima, utekl od
příšerné tůně. Brr, on by také tak v té vodě vy
pedal! Kdyby však byl viděl některý mord v Ku
rýru, a někdo mu fřetl; že se-tam -teky- po smrti
může dostat, to by byl jistě sni k vodě nejel,
Dobře; ale nepřímo umravňující Kurýr není bo
hužel jedinou českou litersturou o mordech po
jednávajícíl Co tu máme přesládlých románů,

sebevraždu tolik půvebněl A každému

přebrabající a přes ta chvíli pro mé styky
s Barákem na mne dorážející y z obou
docela si vzdálených táborů, za jakým účelem

jsem ee e Barákem seznámil a co jsme spoluutili.
Když jsem přišel do Prahy na universitu,

jakai docela přirozeně dostal jsem se zde do
společnosti Barákovy. Odpoledne sedávali jeme
s ním v Národní kavárně ve Vodičkově ulici,
večer bývali jsme a uzenáře Čermáka v jídel
oě a v sobotu bývala „Umělecká Beseda“*.Ho
vory naše nikdy netýkali se ani náboženství,
ani otázek podvratných nebo radikálních, ale
obíraly se pravidelně běžnými vlasteneckými
důležitostmi a potřebami oněch let. Barák byl
tehdy samá přednáška a cele oddal se staro
stem o podporu chudých stadentů, pro něž do
vedl i šebrati a sobě nejpotřebnějšího přilep
šení odpírati. Ke mač pojal zvláštní důvěru
A svěřoval mně vyřizování rozmanitých pří
jemných i odporných poselstev, při nichž často
jsem hrál roli „dea ex machina“. K čemu mne
měl, to bylo, abych pilně stadoval, v čemž
jsem ho však — neuposlechl a důtky proto
se mně nedostalo od něho jen z toho důvodu,
že zemřel a nepostřehl toho. Barák totiž na
bádal stadentstvo nikoliv ke hledání individua 
lismu, ale především ku konání svých povin
ností a zle se vedlo každému, koho ze svých
přátel při zanedbání toho přistihl. Proto také
Dra. Brzoráda miloval, že již jako třiadvaceti
letý mladík houosil se diplomem doktora práv,
čímž se opět k tomuto vracím.

Dr. Brzorád vyznamenával ge totiž nej
svědomitějším pločním svých povinností a nej
úzkostlivější přesností v držení daného slova.
S Barákem se nejvřeleji milovali a ta blaho
vůli ku každému, tu ochotu ve všech přípa
dech, jimiž se Dr. Brzorád ve svém působení
napotom honosil, měl na památka po Barákovi.
Snášelivost k oizím názorům, shovívavost
e nedostatky jiných, skrytá podpora potřeb
ných, to byly na povaze Brzorádově štěpy dle
mého domnění vypěstované jeho styky s Bará
kem. Stejně pak zocelila se u Baráka povaha
Brzorádova, že nevéhal přímo jemným způso
bem každému pověděti, co se za jeho jednání
smlčeti nedalo.

Sledoval jsem působení Brzorádovovjeho
rodišti, jímž jsem často projížděl, a u něho
se stravoval po celých dvacet let a vždycky
mne hřálo, že přes lidskosti, jež každého člo
věkajako stín následají, při Brzorádovi všdycky
vynikaly blahovolné zásady: in dobiis libertas,
in necessariis anitas, ia omnibus caritas.

A z těch také vytrysklo Brzorádovo smělé
jednání,že jakomladočeskýposlaneca předák
strany svobodomyslné neváhal mužným hlasem
zaslouženě oconiti a uznati vlasteneckou pů
sobnost a ctnosti biskupa Brynycha, když naň
bylo z nejméně k toma povolaných stran ú————————————
sebevrshovi dávají generalní odpuštění; dle tako
vých románů jest sebevrah vždycky človék nej
nešťastnéjší, každý románový sebevrsh »musei«
na posled přetnouti gordický uzel svých životních
nesnází sebevraždou. A sebevražda v takých
románech se líčí jako zvláštní brdinství. Zatím
však větším hrdinstvím je snášet: veliké svísele
života, dokud nás zde Pán Bůh ponechá, než
ranou z revolveru zbaběle utíkati ze zápasiště.

*Románopisci a novináři, kteří borké slzy
soustrasti a obdivu prolévají nad každým sebe
vrahem, podporují sebevražednou horečku měrou
úžasnou. Některá holka, která nemá jiného na
práci než číst romány a koketovat na korsu, ne
může se kolikrát ani dočkat, aby se nějak ne
šťastně A la Ohnet, Maupassante zamilovala a
podle předpisů francouzských románů v nej
krásnější toileté do vody žblunkla, Ach, jaký by to
byl krásný konec plesknout sebvu do vody jako
Ofelie! Ono by bylo ovšem ještě líp zbynouti
pod rukou nějakého žárlivého Otbella! To by
byla přece veliká čest. Lutristky by sázely jsko
splašené její léta, stroje v tiskárnách by cbrlily
celé spousty papíru na oslavu zavražděné, plakali
by mládenci, babičkyi panny. Alekdyž už poblázně
ných Otbellův našístřízlivédobétak málo se rodí,
musí romantická koketke přikročiti k Činu sama,
A když ta žhavá, devadesátistupňová láska jaksi
se rozmýšlí vkročit do srdce tak křehkého stvo
ření, aspoň si dívka | bledí namluvit, že jest
opravdu zamilována nejmíň jako Desdemona.

Kdo u vážným životem nemá co dělat, kdo
se může vznášeti pohodlné na étherických pavu
čiakéch spředených vynalezavými románopisci, to
mu ovšem nenapadne, že skutečný život vyhlíží
hodně jinak, než jak jest přebarven v románech.
A tak se nedivme, že unylá dívenka, kterou úz
kostlivá maminka ani k vaření polévky nechce
přidržovati, dívá se na svět kolem sebe barevným
sklíčkem a že chce žít a umírat podle francouz
ského předpisu. I v-tom nešťastném zemilování
vidí veliký svůj cíl; teková černě ustrojen: brdin
ka z tragedie, to je přece něco! A jestliže v ta
kové slečince nevzplápolá žár nefelšovený, při
němž bledne tvář i nejhrdinnější Amazonky, uteče
se aspoň k citlivůstkářství. Nutí ze sahe vzdechu



točeno. Brzorádovi nebylo proti wysli, ani
se nebál veřejného mínění, když ee sešel s re
daktorem „Obnovy“, aby mo upřímně nepově«
děl, jak krásně o biskapovi Brynychovi smýšli.
Když potom byla naň proto útočeno, klidně
útoky ty snášel v tom vědomí, že vykonal
čin spravedlivý, když se pronásledovaného
vlastence ujal a sastal. Kdyby všichni stou
penci zásad mladočeské strany vždycky po
dobně mažoým a přímým způsobem jednali u
v srdci svém skryté přesvědčení neohroženě
pronášeli, mohla se česká věc oacházeti v do
cela jiných poměrech, nežli v jakých se kolí
sá dnes.

Dr. Brzorád bez jakéhokoliv zadání svým
politickým principům oa základě jejich sná
Šelivosti dovedl býti snášelivým vůči každému
a proto jeho šetrná a taktaplná osobnost tě
šila se obecné důvěře a vážnosti, k nimž Brzo
rád ve věku poměrpě mladém dospěl. Zajisté
že nechybím, když mám za to, že ony líbezné
způsoby, jež ho činily milým každému, kdo
měl ls ním co činiti, byly u něho dědictvím
ze styků jeho s Barákem, jehož přátelství ni
koho neučilo zlomyslnosti, krutosti, podskoč
nosti, třebas že neradil žádnému, aby byl sle
pým vůči každé daremnosti a aby se klaněl
před každým snopem.

Dr. Brzoráda za nářku veškerých brod
ských zvonů s tisíci lidu doprovázelo ke hrobu
13 kněží, kteří zejisté z plného přesvědčení o
čistotě a tejlepší vůli jednání jeho byli pře
svědčeni. To dostačuje, aby bylo dnes jasno,
že zásady, jež Barák mladým svým přátelům
vštěpoval, nebyly takové, aby byl někdo
oprávněn je podezřívati z důvodů jakýchkoli.
Brzorád totiž ze všech jeho přátel nejpevněji
se jich ve svém venkovském domově držel,
nejhouževnatěji na nich lpěl a neodvisle Ipěti
mohl. Proto rozvoj a ráz jeho činnosti byl
vlastně obrazem, jak si Barák vývoj českého
inteligenta v jeho mužném působení přál, aby
smýšlel a jednal.

A ta krajní radikálové, kteří bezdůvodně
Baráka za svého patrona vyhlašají, dnes ne
nalezají ničeho, co by je k toma opravňovalo,
neboť nesprávná tradice Baráka vlastně zka
rikovala v apoštola společenské neurvalosti a
nesnášelivosti, jakýmž on v žádném směru
při své jemnosti a distingnované vroucnosti
nikdy nebyl. Dr. Brzorád by1 nejzřetelnějším
odrazem jeho spanilomyslné, vlastenecké duše
a vroncí jeho ochoty a obětavosti.

V PRAZE »„OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽilnéulicía vprodejinovinp. M.Vlčkana

Příkopech.

čte romány pilné dále, jen aby uměle rozdělaný
plamínek aspoň trochou oleje byl udržován. Mlá
denci jsou ovšem teď moc chytří, málokdy jim
napadne, aby vzdychali s románovou slečinkou
dueto, a tak — vale světe ošemetný, který ne
chceš pochopiti velikou duší v útlém, staženém
těle se skrývající! Napíše se na růžovém, vonném
papíru psaníčko, vezmou se atlasové šaty, ačkoli
je maminka třebas ještě ani nezaplatila, upraví se
na rychlo frisura, holka se ještě pětkrát zhlídne
v zrcadle, vypadá-li jako z obrázku Lud'ka Ma
rolda a pak — s výkřikem S Bohem, krutý Ar
thure«, horem pádem bác do vlhkého bytu, který
sice rybám svědčí znamenité, ale atlasové šaty
šeredně pomaže. Že pro citlivůstkářství lehko
myslné dívky musí krušné trpětí nepadělaný, při
rozený cit matky, na tom už sebevražednici pra
málo záleží. Ona má na světě právo ke všemu,
matka k ničemu; ostatně může být zklamaná ma
tinka ráda, že ji dcera svým životem aspoň tak
dlouho oblažovala; na ukojení rozmarů dceruš
činých sice padla hezká kupka peněz, ale za to
měla matinka dceru moderně vzdělanou, moderně
cítící, za kterou se ani hraběcí parkety nemusily
stydět. A nyní má matinka ke všemu ještě tu
slávu, že její díté dovedlo tolik pevné energie vy
vinout jako málo která jiná, Co chce maminka
ještě víc? Měla by jako matka dvacátého století
v prsou cítiti spíš pýchu než nějaký žal; což tak
málo z hlubokých myšlenek své moudré dcerušky
za tak dlouhou dobu pochytila? Celé houfy lidí
spěchají na pohřeb, hudebníci na rozchodnou za
hrají ještě tklivě »Věrné milování«, mladé holčič.
ky pláčí nadšením a některá lituje, že sama ta
kovou hrdinkou není; jak by byla hned slavnál
Nu — co se nestalo, může se ještě stát později.
Vždyť sebevražda jest nakažlivá, nakažlivější než
mor. A jestliže při oslavě sebevraždy nechce dě
lati farář assistenta, povědí mu moderní duchové
několik jadrných průpovědí o bezcitnosti v něko=
likerých novinách. Taková nešťastná dívka, a kněz
ji ještě po smrti pronásleduje!
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Obrana.
Vzorně poučná četba. (Dokončení).

Kalendář „Havlíček“ musil taky pončiti své
čtenáře o neslýchaných příjmech papežových.
Není ovšem ani potřebí vyvraceti tendenční
lež o sto patnácti milionech ročního důchodu.
Po papeži Lvu XIII. který panoval tak dlouhou
dobu, nalezlo se oschráněných colých sedm
set tisíc lir; už tento fakt staví na pranýř lež
o tolika milionech ročních důchodův. A i
kdyby tolik peněz papež ročně měl, nač je
dává? Snad pořádá nakladné koncerty, ban
kety, snad prosází ty peníze při dostihách?
„Havlíček“ pouze ví tolik, že ze svých dů
chodů papež „vydržuje celou řadu vyšších i
nižších kněží“; dál neví nic, jen připomíná,
že by dvě stě tisích chndých rodin (!) z toho
bylo dobře živo. O tom „Havlíček“ nemluví,
jaké sumy papež každoročně na chudinu vy
dává, o tom neví, co rozdal nynější Pius X.
při svém nastoupení statisícům prosebníkův.

A kdyby se kněžstvo z Říma vystěhova
lo, dvě stě tisíc chudáků by se z jmění po
zůstalého neuživilo předně proto, že tak veliké
jmění se nachází jen ve fantasii židovských
novinářů a za drahé proto, že by si to sebra
la všechno zkrachovaná zednářská vláda do
své prázdné pokladny. Pokud rněl papežský
stolec v Italii velikou moc, vedlo se lidu dobře;
ale když jmění církevní zednářská vláda skon
fiskovala, ztačněli z toho Crispiové, a mezi
prostým lidem propukají revoluce z bladu.
Krásně se o lid postarali ti, kteří církvi její
jmění závidělil O velikosti a účelu židovského
velkokapitalismu by bylo ovšem vhodněji mlu
viti; papežské jmění nás neožebračuje, za to
však židovský kapitalismus nás tísní všecky.
O tom však Havlíček nikdy psát nebude; to
nesloaží ke kopnutí do církve.

„Havlíček“ ochotně věří nesmyslným bá
chorkám o klášteřích. Dívky prý musí na po
dlaze z trestu dělati jazykem sto křížů, musísi dát
oholit hlavu; dostane svěrací kazajku, dá se
do vlhkého sklepaího vězení! To by musily
být jeptišky až příliš hloupé, aby takovým
nešikovným způsobem se připravovaly o všecku
důvěru. „Havlíček“ jakoby nevěděl, že tyhle
nejapně sebrané až z Francie povídačky šíří

č. časopisy u nás, které po způsoba krvavýchervánků drzé lži šíří i o katolících českých.
Či nevíte, jaké sprosté lži napsal na př. Čas
o některých českých kněžích? Nevíte, jak si
stýskal do „nespravedlnosti“, když byl přinucen
aspoň jednu lež odvolat? Bylo by dobře,
abyste raději české dívky upozornily, že 86
potulují všude židovští kuplíři a že tito bez
charakterní lidé připravojí zaprodaným dívkám
osud nejhorší.

Sprostou lež vypouští Havlíček, že kněž
stvo za Hasa „lidem oralo ve jménu Božím“
a že se proti lidu s panstvem spojilo. Z Tom
ka 1 s Palackého se může každý přesvědčit na
opak o tom, že kněžstvo se lidu zastávalo
proti panstvu, a še právě sa doby husitské ma
stalo otroctví stavu selského,poněvadž ožebračený
stav kvěžský se nemohl lidu ajímati Lží jest,
že jest doba husitská naší dobou nejslavnější;
zboření nádherných koltarních památek, zni
čení university, zotročení lidu, sesurovění
mravů následkem domácích válek, nebývalé
kastovnictví bylo pramalou slávou. — Tak
bychom mohli dále poukazovati na úmyslné
nepravdy „Havlíčka“, které mají v očích lidu
církev zoškliviti.

Ale nač se broditi dále v takových Bam
basiadách? Stači, že známe dobře tendenci
těch všech pomluv. Jen vyrvat lidu ideál ka
tolického náboženství; ať už si pak oloupený
člověk nalezne náhradu sám kde chce a jak
chce. „Havlíček sám jej vyvede toliko na
poušť, ale cesta k novým ideálům neukáže.

Politický přehled,
Spor mezi předsedy ministerskými dr. Kórb=

rem a hr. Tiszou, jenž zakládal se na správném
názoru dr. Kórbra, že i naše polovice říše má
právo případně zasáhnouti do záležitostí uherských,
skončen a vyrovnán. Hr. Tisza setrval na stano
visku, že uherský sněm má vliv na otázky vo
jenské. Tím ovšem dr. Kůdrber věcně poražen,
Poslanecká sněmozna utápí se v nekonečných do
tazech a návrzích se stran různých; všechny došlé
spisy, petice i návrhy čtou se doslovně, čímž tichá
obstrukce kráčí stále sněmovnou. Na denním po
řádku byla dosud debata o řeči dr. Kórbra při
zahájení zasedání. Dr. Herold posoudil náležitě
činnost dr. Kórbra, jenž nemoba se dosud vykázati
nějakým úspěchem svého poslání, včas měl by
ustoupiti. Také dr, Kramář v posudku svém vytkl
dr. Kčrbrovi, že vlastně on sám je vinen nyněj
Šími zmatky a hájí obstrukci jako politickou zbraň,
souhlasí však s něm. velkostatkářem Baerenreithrem,
že smír Čechů s Němci jest jediným východištěm
z nynějších zmatků. Němci nesmějí však kulturní

požadavky Čechů považoval za ústupky. Němci
z levice tentokráte zase podali pilný návrh na
rozdělení zemské správy království Českého dle
národností. Dr. Kórber smlouvá se zstím pilně
s něm. levicí a s Poláky, jsa k nim samá ochota.

V uberské sněmovně pokračuje se v roko
vání o předloze branné, proti níž obstrukce trvá
dále. Tím působí se vládě velké nesnáze, která
nemá žádné naděje na vyřízení zmíněné předlohy
před svoláním delegací. Obstrukci provádí tu ne
jen strana neodvislých, Košutovců, alei katolicko
lidová. Baron Banfy hodlá založiti v Uhrách no
vou stranu, která by bezohledným maďarštěním
vytvořila jednotný uherský stát.

Právě skončené volby do sněmu pruského
nepřinesly nijaké podstatné změny v jeho složení.
Pozornosti však při těchto volbách zasluhuje nová
roztržka katolického středu s Poláky a naprostý
neúspěch socialistů, kteří ani jediného kandidáta
svého do pruského snému nedostali. Katolický
střed, mající dosud ro0 poslanců, ztratil 3. Nej
četněji jest konservativců, 148.

Na katolickém sjezdu italském v Boloni bylo
usneseno organisovat katolíky i politicky pro pří
pad, že by se měli súčastnit sněmovních voleb.
Usnesení boloňské je důležitým obratem v dosa
vadní taktice katolíkův italských. Křesťanští de
mokraté nabývají většiny nad starokonservativci.
Rozhodující slovo má arci sv. Otec.

„Ve francouzském senátu při předloze zákona
stran vyučování na školách středních přijat návrh
vládní, jímž sice nikdo se napřed z práva vyučo
vati na škole střední nevylučuje, ale kdo chce
vyučovati, má míti dovolení státní, jež vláda jistě
dle své libovůle bude udělovati.

Turecko dosud se zdráhá splniti reformové
požadavky Ruska a Rakouska, sultán vše stále
odkládá. Turci očekávají totiž, že mezi mocnostmi
v jednání o donucovacích prostředcích propukne
nesvornost.

Z činnosti katol. spolků.
Seocialní kurs v „Adalbortiam“. Ka

tolické sdružené spolky královéhradecké pořádají v ne
děli dne 29. listopadu 1903 ve dvoraně „Adalbertina“
„Drahý cyklus socialních přednášek. Pořad: 1.) Ne
mocenské a úrazové pojišťování dělnictva“. Pojedná
p. přednosta Bubeníček. 2.) „O «hromažďovacím, spol
čovacím a tiskovém zákoně“. Referent p. red. Poch
mon. 3.) „O řádě živnostenském“, reforuje řezbář p. Jen
šovský. Po přednáškách zahájí se rozhovor o před
neseném thematě. Začátek ve z hod. odpol. Vstup
volný na legitimace, jež vydává p. Polák, tajemník
odborového sdružení v Adalbertinu.

Z Úpice. 22. t. m. konána veřejná spolková
echůze, na níž promluvil vp. Jiří Sahula z Hradce
Král. o poměrech české země ku konci XIV. století,
zvláště za doby Karla IV. Přes nepříznivé počasí
sešel se do spolkového sála slušný počet posluchač
stva; přednáška sledována se vzácným zájmem až do
konce. Tentokrát národní sociál p. Mencl po před
nášce předložil slušně několik dotazů, které předná
šející zase zcela klidně zodpověděl, dokazuje, že
kněžská moc ve XIV. etoletí socialním poměrům pro
stého lidu nijak neškodila; za to za doby husitské
českého rolníka naše šlechta spoutala tuhou porobou.
Po skončení schůze vše se klidně rozcházelo. Zdař
Bůh další činnosti!

Zprávy místní a z kraje,
Příprava na jubilenm Neposkvrně

mého Početí bi. M. P. v mar. chrámu
Páně v Hradci Králové. Na památka50té
ročnice problášení Neposkvrněného Početí bl. Marie
Panny zahajaje se jubilejní slavnost v marianském
chrámů Páně v Hradci Králové v tomto pořádku: Od
neděle dne 29. listopadu t. r. počínaje bude při za
vedeném plynovém osvětlení každý den večer 0 půl 7.
hod. kázaní, nato litanie loret. e požehnáním. Slav
nostní pořad na den 8. prosince ohlásí se v čísle
příštím.

+ František Štábl. Kdyžnedávnobývalý
redaktor Obnovy v Hradci Králové pobýval, zdálo se
dle jebo tváře, že setěší úplnému zdraví, leč v sku
tečnosti byl zle trápen zákeřnou nemocí jater. Přes
to překvapilo nás velice, když jeme se dověděli, že
choroba pracovala tak rychle. 18. t. m. o jedné hod.
odpolední zemřel v Piňovicích u Litovle. Štábl byl
žurnalista velice vzdělaný a obratný. Jeho obsáhlá
znalost v oboru národohospodářském a politickém
prokázala naší straně mnohou velmi dobrou slažbu.
Nejprve byl redaktorem Budivoje, pak Hlasu Národa;
z Prahy přišel do Hradce jako redaktor Obnovy; od
tud byl povolán za tajemníka katol. národní strany
do Brna a zároveň za zodpovědného redaktora „Hla
su“. Pokud ma zdraví sloužilo, pracoval v novém
svém úřadě zvláště horlivě, pořádaje po venkově ve
liké schůze a přednášky, jsa řečníkem velice hleda
ným. Zlá nemoc však podlomila jeho energii v po
sledních dnech; vzdal se svého dosavadního úřada
krátce před smrtí, až když se dostavilo nezadržitelné
chrlení krve a po otoku jater nastavší delirium uči
pilo konec jeho životu. Pobřeb se konal za hojného
účastenství 11. t. m. v sobota. Naše redakce zaslala
„Hlasu“ a příbuzenstvu zesnulého suustrastný tele
gram. R. i. p.

Osobní. Greminm c. k. krajského soudu v

Hradci Králové oslaví dne 1. prosince t. r. jubilejníden 40letého úředního působení svého představeného



p. Norberta Okenfuse, c. k. dvorního rady, jako pre
sidenta c. k. krajského sonda. V aále č. 1. slavnostní
podání alba s podobiznami jastičních konceptních
úředníků c. k. krajského sooda, c. k. okres. soudů
jeho obvodu a koncept. úředníků c. k. stát. sastapi
telstva v Hradci Králové, O2. bod odp. společný oběd
v Grand-Hotelu.

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Aby se vyhovělopřání z řad šivnostnict
va samého, jakož 1 aby se přispělo našema maléma
živnostníků v téžkém jeho bojí o existenci, hodlá ku
ratorium průmyslového musea zdejšího aspořádati
v zimních měsících řadu bezplatných večerních kursů
účetnických pro jeduotlivá řemesla. — Prvý takovýto
kurs u sice pro zámečníky a upříznévá 8 nimi řemesla
konati se bude od 27. pros. t. r. do 20. ledna roku
příštího. Kura tento potrvá po tří uedéle. Vynčovati
se bude vždy v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek
a v pátek od 6'/, bod. do 8:/, hod. večer v obchudní
akademii, V karsa probráno bude jednoduché vedení
kuib účetních přivpůsobené potřebám řemesla zámeč
nickébo, kalkulace, směnkařství a Živnostenské písem
nosti. Veškeré putřebné tiskopisy a knihy dodá kura
torinm všem účastníkům kursu zdarma. Kars povede
prof. na obch. akademii p. Fr. Vocásek. Každý z účast
níků muví se písemně zavázati, že bude kure ten po
celou dobu pilně navštěvovati. Kdož by karau toho,
jehož se mobou súčastniti p. mistři utejně jako jejich
pomocníc: nejen z Hradce ale 1 z celého okolí, se
chtěl účastniti, pod-j o tom zprávu řed. musea nej
déle do 1. pros. « písemuým prohlášením, že bude
kure tento, pokud tmu to okolnosti dovolí, po celou
dobu jeho trvání (ne delší než 30 hud) pilně navšětě
vovati.

Z Osecmé kuchymě. Žádosti, jež byly
zaslány četným dámám, téměř všechny vyplněny. Je
denáct dam aslíbilo laskavé pomoc avoa a z nich již
devět v Obecné kuchyni působí, dvě účastní ae v uaj
bližších dnech. — Ve valné schůzi, do níž dostavil
se i zástupce sl. mestské rady p MUDr. Batěk, zvo
leni do představenstva: pf. A. Řepišová, vdova po
vrch. ingen., předsedkyní, pí. M, Šadová, choť řed.
měšť. šk., m:stopředsedkyní, pí. J. Gromanová, choť
c. k. prof., správcovou upíže, pí. K Bitterlichová, pí.
St. Miřiovaká, pí. Veverková, p. A. Šarm, učitel, jed
natelem, p. K. Bulíček, úřed. zálož., pokladníkem, p.
O. Vojta, měst. důch. a p. J. Pich, měst. kontrolor,
revisory účtů. Jako Čestné dámy působí: sl. Jakub
cová, sl. Kulířová, sl. Lukealová, el. Moravcová, sl,
Šaarová, jel. Širůčková, wi.Škabradová, sl. Vachková,
sl. Vaníčková, sl. Vieweghová. — Z jednatelské zprá
vv vyjímáme: Ovecná kuchyně má 229 členů, z nichš
jest 1 čestný, 3 skuteční, 184 řádných, 41 přispívají
cích. Slavná obec Královéhradecká poskytuje potřebné
místnosti. Příjmy zvýšeny značnými subvencemi, jež
poskytují: sl. obec, sl. okr. výbor a sl. spořitelna.
Vařilo se od av. Václava do konce května. Za ten
čas uvařeno celkem 10.969 talířů polévek, 6.166 kous
ků masa a 8,554 příkrmů, z čehož darováno 927 tal.
polévek, 529 kousků masa a 771 příkrmů. Polévka
čítána za 4 h, maso za 14 h, příkrm za 14 h. Z cen
těchto patrno, že snaží se Obec. kuchyně svědomitě
plniti úkol svůj, totiž připravovati chudým pokrmy
sa cenu nejlevnější. © Vánocích poděleno bylo 200
chadých vánočkami a polévkou, k čemuž přispěli: el.
obec zdejší, spořitelna, záložna, zál. úvěr. ústav, ol.
úřed. spol., 81. pravovárečné měšťanstvo, pí. Franková,
pí. Poxorná, pí. Steinfeldová, p. dr. Czurba, vdp. dr.
Frýdek, p. Lábler, vdp. M. Musil a p. Tenbner (VÍí
deň). Ze zprávy pokladníka: Celkový příjem činil K
3134-19, vydání K 3062-29. « výtěžku K 71-90 za
koupeny potřebné talíře, nože, vidličky a j, zbytek
připsan k reservnímu jmění. Ke konci usneseno 1 na
dále achovati a nezměniti ceny obědů (masitý oběd
32 h, postoí 16 b), a potřeby pro kuckyni kapovati
každý měsíc u jiného obchodníka, tak aby jich po
kud možno co nejvíce vystřídáno bylo.

Volby do odhadní komise pro osob
mí daň s příjmů v okresu královéhra
dechém. Výnosem ministeria financíze dne 19.říj
na 1903. č. 36881 byla dosavadní komise odbadní pro
osobní daň z příjmů následkem vyloučení berního
okresu Hořického ze zdejšího správního obvodu roz
puštěna a nařízeno úplně nové sestavení komise s pů
sobnosti od 1. ledna 1904. Týmž výnosem stanoven
počet členů a jich zástupců nové komise odhadní pro
osobnídaňz příjmůna 12 a početdůvěrníkůna 68.
Seznamy voličů, oprávněných ku volbě členů a jich
zástupců do odhadní komise pro osobní daň z příjmů,
jsou zhotoveny a u c. k, berního referátu v Hradci
Králové v síni čís. 6. od 28. do 30. listopadu 1908
včetně během úředních hodin za příčinou podánípří
psdných stíšností k nahlédnutí vyloženy. Pánivoliči
musí se před nahlédnutím do seznamu legitimovati.

Ze Všeoodbor.sdružení kř. dělnictva.
Schůze něšího výboru dne 31. listop. Přítomní: Urban,
Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemocen. uděleny:
Jos. Holickému v Týništi n.O. za 7 dní 6 K, Jos.
Bábovkovi v Cholticích za 14 dní 9K. Přijat 1 člen.
Výroční zpráva dostane ne členům zdarma, třeba jen
udati v dotazníku počet.

Papežská akademie. Na počestsv.Otce
Pia X. pořádají chovanci bisk. Borromaea slavnostní
akademii v neděli dne 39. listopadu b. r. o 5. hodině
odpolední. Slavnost slíbil títi svou návětěvou J.
M. ndp. biskup Thdr. Josef Doubrava.

Kliepereve divadlo. SpolečnostpáněHon
sova téměř 14 dní představuje se nám na prknech diva
delních, ale doposud nepodařilose jí obecenstvo sdejší
přesvědčiti o svém umění aneb aspoň o dobré snaze
umělecké, ač zvlášť přední síly opravdu umělecky si
počínají. Sedadla často zejí prázdnotou. Nejlépe ještě
daří se veselohry, které však hodnotou svou příliš
nevynikají. Snad přece nastane tu porozumění obou
stranné kuvzájemnému prospěchu,

Záplava vedy v okolí Hradce jest tento
čus nebývalá. Za sychravých teplých posledníchdnů
tál rychle ranný sníh na horách, a tak laka u Jaro
měře podobají se obrovskému jezeru; v Hradci samém
voda v Orlicí i Lubi povášlivě stoupá. Na některých

místech jsou luka salopena. — Vědecké vrtání, ješza příčinou regulace v Labi prováděno, bylo přívalem
vody enačně stíženo. Každý čekás netrpělivostí, kdy
již hromady bláta suché počasí odstraní; dosud sa
kabončná obloha nedává naději žádnou.

vpanerámě Národní Jednoty teveročeské v bývalémklášteřeza kostelemsv. Da
cha v Hradci Král. vystaveno bude příští týden od
29. listopadu do 5. prosince 1998. padesát obrasů
berlínakých a postapíumských paláců.

Z Čermileva. (Diradio.) Katolická národní
jednota pořádala v neděli dae 22. t. m. poačné spolu
i zábavné divadelní představení: „Konkarsy pana
notáře“ od Jana Vávry. Jednotlivé úlohy výborně
byly rozděleny a představitelé jich čestně se jich
sboatili — souhra byla znamenité, úprava jeviště peč
livá a velice vkusná. Zasloušený, bouřlivý potlesk
byl výmluvným díkůrzdáním všem účinkajícím. Dík
jim i papa jednateli jednoty, jenš obětavé věnuje se
své Čestné úloze cvičitele i režisera. Všichni mohou
býti hrdi na výsledky svých snah. Jest přáním všech,
by brzy opět nové představení novou bylo nám zá
bavou i poučením. — Zdař Bůh!

Z Kostelce m. ©. Dne 15. *. m. zašili

překrásné. Zábavní večírek projektovaný katolickou
jednotou vydařil se nad vše očekávání. Přes velikou
nepobodo byl sál již před započetím programa pře
plněn. A přečetné obecenstvo nebylo zklamáno ve
svém očekávání; byly mu připraveny omělecké po
choutky první třídy. Největší záslaha o sdar krásného
večera má vědy neunavný p. řiditel Jeřábek, amělec
Da slovo vzatý. Dvě čísla aólová, která na cello
hrál, přímo okouzlila; pan řiditel má nevyrovnaný
bravurní švib při staccatecb, rychlých appergiích, vše
jde tak lehce, jako by brál skladbu nejanažší. Kau
tilena line se pod jeho mistrvý:m swyčcem jemně,
měkce, bez násilného tremola, uchvacuje každého.
Orchestr páně Jeřábkův přispěl značně k zpestření
a k lesko kráeného večera; vsácná souhra avědomě=
lých umělců překonávala lehce i značné technické
obtíže. I a výsledkem zpěvních čísel mohl býti pan
Jeřábek jako sbormistr dokonale uspokojen. Zvláště
smíšené sbory vynikaly zvláštní precisností; dívčí
soprány se zamlvuvaly obecenstva svou vyškoleností
o mékkým, oduševočlým přednesem, Do věnce těchto
pestrých prodakcí vhodně vpletena dvě sólová čísla
na housle a jedno na violu, která za sympatického
potlesku sebrál pozvaný vp. J. Sahuls z Hradce Krá
lové. Zvláštním díkem jest zajisté zavázána jednota
slečně Fr. Kaplanové,která s devšednímpochopením a ne
obvyklou rutinou provázela umělce různých tempo
rameutů na klavír; v této příčině nemá slč. Kapla
nová v Kostelci soupeře. Právě v prostřed programu
předuesen tklivý proslov VI. Hornova před spuštěním
nové opony, kterou amělecky zcela nezištně vymaloval
pro jednotu p. řed. dr. Faltys. Doufáme, še se jen
zavděčíme, uvedeme-li krásné slova básníkova, jimiž
vzdáu bold víře a umění:

Bůh duši miloval jak matka dítě
a poklady své snesl v její nitro;
dal úsměva jí zlatostkvoucí jitro
a uměn čarných atříbrotkané sítě.
Blaž všechny ty, jež bratry budeš zváli
a v cestu bolů, jež ne světem vine,
ať světlo tvoje v požehnání splyne
a úsměvem svým lidekou bolest zlatí!

Dnes umění svůj podar nese stkvoncí

Ep énoe víry, která v srdci plane.Bůh odplat tol V památce požehnané
vždy bude nám, co uměn paprsk šhonucí
ve mluvě barev, v síle štětce, světla
chtěl promluviti k duši, která v tiši

přestávky dramata sní k Pravdy výšidyš opona již před diváky slétla.

Umění, Víro — sestry duše anící,
váš obraz roste v duši gigantický
s splývá v jediný tón harmonický,
ať úsměv budí v dětské čisté líci
či hárá nadšením na mužné tváři
neb tichým štěstím chví se v šedé skráni,
jež v hlubé víře znícena se sklání
s modlitbou zbošné duše ku oltáři.

Umění, Víro! Světte v cesty tmavé,
kde kleslo nadšení a tažby vyšší,
povsneste ardce k Pravdy věčné říši
a v noční tmy své signum vztyčte žhavé:
Jdem k pravdě,k světlu, k břehům nových světů,
jež mocí tajemnou nám v duši hoří
a štěstí ráje v lidském nitra tvoří
z idel svatých — nesmrtelných květů.

Se zatajeným dechem nasloachalo všecko vzletné
básní všem milého dp. Hornova. Když byla opona
po holdovacím zpěvu spuštěna, bylo nadšeno obecenstvo
novým překvapením. Na oponě zachycen mistroou
rukou nejkrásnější pohled na Kostelec; dominuje zde
kostel av. Jiří. A hocd po vytažení opouy sebrána
satyrické, do detailů mistrně promyšlená jednoaktovka
Klášterského „Ženská otárka“. Úloby byly velmi
dobře rozděleny, provedení bylo vzorné; všichni hra
jící uplatňovali své individuality výtečně. Kašdé slovo
sledováno od obecenstva s největším napjetím a bonř.
livý potlesk vyjádřil plné uspokojení nejlépe. —
Program večera byl nejeu pestrý, ale i velice ob
sáblý; večírek sabájen o 7. hod. a trval téměř do
11. bod. Celá společnost jako jeden muž vytrvale do
konce. A že se program velice líbil od prvního čísla
at do posledního všechněm, bylo patrno též z toho,
že při každém čísle vládlo vzorné ticho, třebaže ve
čírek pořádán při stolech. Úsudek obecenstra byl

jednomyslný. Kéž 1 další projekce čilé jednoty vy
káší se tak krásnými úspěchy| — V neděli 29. li
stopada pořádá katol. jednota divadelní n>vinku,
v Národním divadle poslední dobou vícekráte sehra
nou, „Drama čtyř cbudých stěn“ ve 4 jednáních od
Fr. Ad. Šaberte, v 7. hod, večer v sále na Rabštejně.
Ceny míst jak obyčejně.

L český spolek pro zvoelobuvčelař
ství, sabradnictví a chovu hospodářského zvířectva
v Cbradimi odbývá v neděli dne 29. listopadu 1903
o 2. hodině odpol. v Podlažicích v hostinci pana Čeň
ka Kurze 177. valnou schůzi. Pořad: 1. Zahájení acbů
ze. 2. Orocnictvý. (Přednese p. Vobralík.) 3. Králíkát
ství. (Sdělí p. Fr. Dokonal.) 4. Podmínky sdárného
včelaření. (Podá A. Thuma.) 5. Volné návrhy.. Přijí
mání nových členů a příspěvků.

Z Nového Bydžova. Vneděli pořádalaka
tol. národní jednota zábavný večer s přednáškon dp
Frant. Matouše. Pan přednášející promlavil o četbě
a sobevzdělání. Poukázal v dobře promyšlené feči na
následky četby orážející mrav s víra a vylíčil po
žebnané působení dobrých knih a časopisů na zaělech
tění ducha a na povznesení mravnosti; jednotlivé od
díly přednášky doložil pak vbodoě uvedenými příklady
ze života. Po zdařilé přednášce eehrál čilý záberní
odbor tři jednoaktovky, které jako vždycky četné obe
censtvo co nejlépe pobavily.

Pozer ma maščepřátele! Náš venkovjest
opět nyní zaplavován dkg. balíčky kávy z Terstu
od nějakého Ferdinanda Vondráčka. Ten obrací se a
vlasteneckém zápalu na naše duchovenstvo, učitelstvo,
představenstvo, rolnictvo, hned káva pošle, s nikdo
neuváží, je-li to koupě výhodná a málo kdo zásilka
odmítne. Jak se ale prozradilo, jsou to židovské firmy,
které se pod českým jménem skrývají“a naše kraje
zaplavují, chytajíce lid tím, že poskytají tří až čtyř
měsíční úvěr. Proto, vrať každý zásilku tu a objednej
kávu od našich firem domácích.

Z Jareměře. Pěrecko-hudebníjednota Ja
romír v Jaroměři provede orkestrální koncerty v 80
bota 5. prosince o půl 8. hodině večer: P. J. Čejkov
skij: „Rok 1812“, koncertní ouvertara pro velký or
kestr; v neděli 6. prosince o půl 5. hod. odpoledne
Bedřich Smetana: „Vltava“, symfonická báseň z cyklu
„Má vlast“. Na to po oba dni: V stadni. Komická
Blodkova vpera o jednom jednání. V neděli 6. pro
since o 8. hodině večer velký orkestrální koncert.
Spolaáčiokují el. A. Kovandova z Jaroměře, el. M.

ajerová, p. J. Urbánek a p. Čihák vesměs z Praby.
Orkestrální koncerty a průvod k opeře provede úplná
kopela plaku č. 36. Vstupenky prodávají se 4.—6.
prosince od 9—12 hodin dopoledne a pak v sobotu
večer a v neděli odpoledne u kosy v Sokolském domě.

Z Koromhve. 0d 15.—30.listopadu konána
v našem chrámu P, obnova sv. missie dp. Otci shro
mášžděníNeje. Spasitele « Praby: P. Bernard. Čákou,
superiorem, P. Joa. Jandou a P. Bohum. Matějů. Bůh
žehnal apoštolské práci: 916 přijalo av. svátosti a
posílilo duše své v hrosném neštěstí, které 19. Čer
vence stihlo osadu naši. Dá Bůh, če poneseme uyní
kříž svůj e odovedaností do vůle Boží. Důstojným p.
missionářům voláme apřímné: Zeplať Pán Bůh!

. Politický klub křesť sociální pro
okres Králové Městecký v Kměšících
pořádá dne 29. listop. t. r. ve 3 hod. odpol. ve Voseku,
v hostinci p. Lejska, veřejnou spolkovou schůzi s ho
spodářekou přednáškou vlctp. Hynka Buriana, řiditele
hospodářské školy v Novém Bydžově: „O zacházení
8 pící a krmivem pro koně, hovězí a vepřový dobytek.

„Los vem Bom“ v Novém Bydžově.
Dověděli jeme se z bezpečného pramene, že okresní
zastapitelstvo v Novém Bydžověa mladočeským poslan
cem Jindřichem Doležalem v čele na žádost asi desíti
protestantů (víc jich v celém okrese není) propůjčilo
ovou zimní hospodářskou školu protestantským pasto
rům ku šíření „čistého“ evangelia a hesla „Los von
Rom“. Upozorňujeme na to náš katolický venkov, aby
si dobře rozmyslil, má li své synky do takové školy
na vzdělání posílati. Coš nenašlo by se v celém
okrese uvědomělejších mužů, kteří by před poškozu
jícími šivly svou hospodářskou školu chránili a náš
venkov v okres. zastapitelstvu © opravdovostí zastu
povali?

Od Kaňku. Naše obce nejbližšípoctil v mi
nulých číslech kolínské „Stráže“ neznámý dopisova
tel kritikou, z níš patrna celá jeho frázovitou jalo
vostí přetékající povaha. Nic nenašlo předočima jeho
milosti, jedině učitel evang. soukromé školy v Libe
nicích. Patrno asi, kde věsí čertovo kopýtko. Národní
učitelstvo naše a zvlášíč pak kněšetvo s občanstvom
katolickým rozsekáno na padrť. Dopisovatele mrzí
hrozně, še v našem okolí neujímá se jebo pokrokářské
patokářatví, že občanstvo vidí sáslužnost v poctivé
práci, svornosti a vzájemné vážnosti. Nejvíce odnesl
to Malín, Sedlice a Kaňk. V prvém místě nemají
touhy a chuti poslouchati sobotní rozumy orgánu
Daškovského,ani ho tam neodebírají; v druhém roz
tahuje se klerikaliemus, a to je ještě horší a v třetím
nasytili se dříve tu panujících nesvárů a žijí v po
koji a to je to nejhorší, neboťtu je docela půda štva
nicím pokrokářských orgánů ztracena. Byly bychom
radou „Stráši“, aby zůstala jenom v Kolíně se svou
moudrostí, měla by tam dosti práce, kdyby chtěla

aprariti silně pošramocenou reputaci pánů, kteří,dokud necítili pevnou půdu pod nohama, byli jako
kuřátka, nyní všsk se ukázali v pravé podobě nosná
šelivých koboutů. Proto jen hájit své smetiště.

Z Kolína mad Labem. Radostnějsme
četli, že v rospočet příštího roku vložen byl vládon
obnos k nutné restauraci našeho starobylého chrámu
av. Bartoloměje. Potřebnje toho uš velice. Nestydíme
se vyznati, še se závistí jsme dívali se na Kutnou
Hora, kterak ona své památkyarchitektonické restau
rovala. Zesnulý p. děkan voboda přičiňoval se o
oprava chrámu Páně, tehdy ovšem pro to nebylo ještě
takového poroxamění. Nyní snad se toho dočkáme
přece. Při tom bude ovšem třeba luštiti i otásku



úpravy okolí chrámového. Projektů naskytá se celá
řada a kde kdo blásí se s nejlepším a nejvkosnějším.
Hlavní věcí bude pomýšleti na strašidelné budovy u
samého chrámo svou spustlostí zarážející, děkanství
a stsrou školu. Nevíme, pro co rozbodne te naše slev
ná městská rada vlastně náš purkmistr architekt, ale
bude-li při úpravě okolí zaee povolen nějský pekařský
komín, pak restaurace s Pánem Bohem. Čo nám pracné
opraví, to nám komíny sačudí a zhanobí. No snad

podrabě povolané kraby badon opatrněji Přáli bychom si, kdyby jiš s jera ozval se klepotdlát a kladiv.

Z Čáslavě. Jak se ani jinak nedaločekati,
vypadly obecní volby ve prospěch strany rládnoncí.
Zimničně pracující apparát kortešovský, sebraná plno
mocenství aodsouzení | hodné zbavení celé řady voličů
volebního práva vymobly vítězství ostatně dosti pro
blematické. Tolik vůsk podařilo se opposici, skláda
jící ue ze řemeslnictva a živnostnictva, že třetí sbor
ponechán byl úplně voličům tohoto sboru a fak pře
tržen starý šlendrián, že do třetího obora za kandi
dáty strkání byli lidé, kteří tam naprosto nepatřili.
A to stojí také néco. — Krejcarový epolek se spolkem
pro podpora vdov a sirotků po uditelích počal řada
přednášek pro širší obecenstvo. Prvá přednáška byla
dosti slušně navětívena a dá se očekávati, že obecen
stvo nalezne zájem na věci vedělavacía dobročinné.
— Koncert bratří Hajků s pražskou Kytarou, pořá
daný sokolekoa jednotou, vydařil se po stránce umě
jecké i finanční k plné spokojenosti. — V neděli octí:
vá divadelní ochotnictv. třísté vystoupení svého člena
p. Rad. Portolda. Hráti se bude Hladíkova: Závrat.—
Zdejší odbočka vščeodborového sdru
žení podporovaná účinně místní jednotou kato
lickcu vystoupila opětně čestně na kolbiště veřejností.
Dne 22. listopadu t. r uspořádala cecilskou zábavu
s přednáškou v prostranném divadle u „Lišků“. Ve
čírek zabájil dp. St. Pospíšil přednáškou 0 „materia
lismu“. Čstné posluchačstvo vyslechlo pozorně celou
řeč a při ukončení nešetřilo potleskem. Po té členové
odbočky a jednoty sehráli mistrně jednoaktovko.
Zvláště zamlouvali se nám p. Maeil, pí. Chvátilová a
pan Jan Lump. Dobře zhostili ee úlohy své i p. Ke
rouš, Tomášek, Vebr a slečny: Ptáčkova, Lumpova a
Angustora. I sextet spolkový nezůstéval pozada a
přičinil se o to, že po divadle rozproulila se čilá,
veselá nálada. Mozi přečetnými hostmi pozorovali
jsme i členy zdejšího spolku „Havlíčka“, jimž se mezi
námi líbilo a neskrblilí potleskem jak po přednášce,
tak po divadle. Největší radost asi mělu z večírka
cecilského pokladnička odbočky všeodborového adra
žení. Odbočce i jednotě přejeme rozkvětu, jehož se

B aloatí u „Spojenými silami“ jistě domohou. Zdař!

Z Míčeva. (Pohřeb p. faráře). Dne 19. t. m.
pohřben byl důst. p. farář Jan Adler v Míčově,který
skončil tiše klidný život následkem choroby mozkové
dne 16. t. m. Průvod pohřební vedl veled. p. Ant.
Schreiber, bisk. vikář ze Žleb,za assistence důst. a
vel. pánů: A. Broula, děkana a Al. Čerofka, kapl.
z Heřm. Městce, V. Kracíka, far. z Tarkovic, V. Sin
kory, far. z Bojanova, Jos. Kučery, far. ze Sače, V. Há.
ka, zám. kapl. ze Žleb a Fr. Opřátky, kaplana z Ro
nova, kterýžto pronesl tklivon pohřební řeč, doporu
čaje v Pánu zesnulého vděčným vzpomínkám a mod
litbám. [ přes počasí nanejvýš nepříznivé sešlo se
osadníků značné množství. Odpočívej v pokoji,dušinko
ticbá, dobrá — — —

Z Červeného Kostelce. (Úmrtí) Dne12.
t. m. zemřel zdejší děkan vldp. Vincenc Dvořáček,
biskupský notář a majitel zlatého záslašného kříže
e korunou, ve věku 77 let, všestranně oblíbený a
vzorný kněz. Narodil se dne 22. listopadu 1826 v Li
toboři, na kněze vysvěcen byl dne 15. července 1851.
Působil po vysvěcení 1 rok v Tarkovicích, načež byl
ustanoven kaplanem v Červeném Kostelci, kdež jako
kaplan, administrator a farář působil plných 51 let.
Svým vlídným jednáním, láskou k občanstva a zvlášů
k chadině získal si lásku a úctu všech. Zesnalý byl
jedním z oněch kněží, kteří bez ohledu na vlaatní 080
bu a vlastní (prospěch vykonávají pastýřský úřad svůj
s příkladnou lidamilností a nezištností. Nezanechal
žádného jmění. Zesnalý byl čestným měšťanem města
Červeného Kostelce a čestným občanem všech přifa
řených obcí. Pohřeb konán byl 14. t. m. za ohromné
účasti jeho osadníků z města a okolí. Z Náchoda
dostavil se k pohřbu sám pan patrona, Jeho Jasnost
princ Schaumburg-Lipe a slovatný pan okr. hejtman
náchodský K. Dostrašil. Vidp. gener. vikář Th. dr.
Al. Frýdek vedl průvod, kteréhož súčastnilo se 29
duchovních. Z města a okolí doprovodily evého čest
ného měšťana a občana k hrobu městeké zastupitel
stvo a zastupitelstva všech přifařených osad, všechny

pary, očitelaké s mládeší a všechny spolky z městaokolí.

Ze Sopot. Katolickéjednota jinochůa mužů
pro Sopoty a okolí konala dne 32. listopadu t. r. ve
řejnou členskou schůzi, na níž přednášel dp. farář
Ferd. Vlček z Nové Vai o a) Pojištění dělnictva a o
b) Zákonitých příčinách, hledících ku zrušení smlouvy

ři koupi a prodeji dobytka. Pan farář, který son
romě práva studuje, způsobem nad míru jasným

vysvětlil vše, s to v ohledu národohospodářském i
právním. Těšíme se, že pan farář dle slibu svého meri
nás opět zavítá, by poučil a povabadil vždy vděčné
své posluchače.

Z Radboře do Kyšperka odebral se dne 14.
listopadu 1908 na odpočinek důstojný s milovaný náš
pan farář František Tauchmann,který tu mezi námi
po 15 let jako horlivý a obětavý náš správce duchovní
působil. Jako nejlepší památku zanechal po sobě far
nosti naší záložnu dle vzoru BReifeisenova,jejíž sta
rostou neunavným byl 3 léta. Jménem farnosti Rad
bořské a srláště záložny rolnické v Radboři voláme
sa milovaným p. farářem svým: „Bůh odplať mu vše
sde i na věčnosti tím nejlepším !“

Z Křesetie. Dne 20. t. m. re výroční den
úmrtí byla za přítomnosti školních dítek, příbusných
mvěčněléhoa četných věřících obětována sádušní mše

sv. sa Ť p.biskupa Eduarda Jana Nep:Brynycha,"čestného občana obce Křesetic, jehož ponejvíce přiči

nění děkovati jest, še jednání o zřízení dachovní aprá
vy, jež po mnoho roků se vleklo, roku 1898 se usku
tečnilo. Bodiš mu pamět vděčná!

Z Hněvkovice m Del. Kralovie. od
8.—14. listopadu odbývala se ve zdejší farnosti obnova
8v. miesie, ktoréšto apasitelné práce s horlivostí apo
štolskou podjeli se opět dů-t. Otcové z kongregace
Bedemptoristů ze sv. Hory. Nadšeným blásáním věč
ných pravd získali i letos srdce mnobých farníků, kteří
nedbajíce nepohody jmenovitě večerním kázáním četně
přítomní bývali a tské v bojném počtu av. svátosti
přijímali. Avšak bohužel ne všickni, neboť k těm ně
kolika nedbalým při loňské sv. missii přidali se přiob
nově někteří jiní, kteří z hříšné nedbalosti a Ihostej
nosti ano dokonce někteří z jakéhosi vzdora ani av.
missie se nesúčastnili, ani uv, svátosti nepřijali! Tak
s přichází sa dnů naších knězi vstříc, bledá-li upřímně
spasení duší sobě svěřených! Milejší je mnobým bříš
ná zábava a vyražení než dílo, v němž 8e jedná 0 spa
sení duše; milejší taneční zábava než uv. missie! Bo
bužel, že duch odpora proti Božím a církevním při
kázaním šíří se již i po našem venkově tam, kde ne
bylo o něm dosud slyšeti Kóž by farníci vzali sobě
k srdci nadšená ulova důst. Otců missionářů a po
slechli jejich vybídnutí, uby v upomínku obnovy av.
missie si pořídili obraz bolestňé Panny Marie a u ní
ve všech svých potřebách daše i těla pomoc a útěchu
hledali a nalézali! Důstoj. Otcům missionářům ještě
jednou za jejich neúnavnou práci a námahu voláme
upřímné a vděčné: „Zaplať Pán Bůhb“!

Školská hlídka.
(6) Velice nesnadno jest tomu, kdo vyrostl ovzduší

školy, kdo poznal tolik šlechetných a věřících duší
mezi učiteletvem — nesnadno jest mu uvěřiti té
pravdě, jež dneska již nepokrytě projevaje 80v listech
pokrokového učitelstva (ještě lépe řečeno „Organieo
vaného“ učitelstva), že vedle hmotného a stavovského
zajištění hlavní zřetel obrací se k tomu, aby positivní
víra, pokud uložena jest v učení církve katolické,
naprosto vymýténa byla ze srdcí našebo českého oči
telstva. Tedy naprostý otevřený — ničím již nekrytý
boj proti katolictví, Není to již boj proti klerikalismu
— pokud mluviti se může o zneužívání náboženství
kn vyvýšení atavn kněžského nad učitelský a p.—
nýbrž otevřený boj proti katolické církvi vůbec,
proti jejímu učení, proti jejímu vnitřnímu i zevnějšímn
životu.

Pozornost rozhodujících kruhů církevních upírá
se ku hranicím, kde ve straně velkoněmecké pod pra
porem „Los von Rom“ ee kupící vyrůstá nebezpečí
koofesijních konfliktů, maskovaných sice bnatím ná
boženským, v jádra svém však naprosto proniklých
duchem násilnického německého liberalismu, jenž pro
potřebu časovou bere na sebe pouze škrabošku čím
dále tím více rationalienjícího protestantismu.

Domnívám se však, že positivní víře daleko ne
bezpečnější a snad i ve způsobu boje vášnivější na
stává útok ze strany organisovaného učitelstva
— které otevřeně staví se v boji protikatolickém
po boku stran a frakcí, šířících aáladu proti
náboženskou v národě. Jest ta nebezpečí vnitřní,
den ode dne větší, roztrpčenost roste tím, že z proti
chůdných zásad vyrůstají osobní boje, přenášející boj
zásadní na osoby — na stav; nepřítel zásadního ná
zoru prohlašuje se za nepřítele strany, stavu, dokonce
i osoby a zlo roste lavinou, neohlíšejíc se, koho str
hává za sebou a koho ničí. Rozvrat na mnohých
osadách, trpké chvilky na faře i ve škole jeon dů
sledky hesel, jež šíří se tiskem od jednotlivců, žáda
jících disciplinovaný boj proti všemu, s čím oni ve
svém nitru nesouhlasí, co oni zavrhojí.
, Kdo poněkud jen zná poměry na venkově, ví,
jak rozkladně působí na všechny poměry, jakmile
mezi lid jsou rozšířena hesla v posměch uvádějící vše,
co s duší jeho rostlo od nejútlejších let. Nastává re
akce, jejíž mravní důsledky pro život národní a apo
lečenský jsou dalekosáhlé.

Dle pokynův vůdců organisace má na každé
osadě učitel působiti ve směru protináboženském
protikatolickém! Propůjčiti se však k tomu heros
tratskému dílu na vlastní víře své, proti vlastníma
náboženství, za jehož vyznavače dosud aspoň před
světem pokládán jest, neodvažuje se dosud učitel,
který má trochu svědomí a trochu náboženského
uvědomění. Židovský wčitel si váší svého a nebije
do víry své, protestantský učitel jest ma osadě
wadbvusvévíry, jenkatolickýučitelmělby býti
kladivem proti vlaslní víře své:

Vůdcové organisace pocítili dobře, co staví se
ještě v cestu, aby boj proti víře saplanol na celé
čáře. Jest to zbytek náboženského přesvědčení mezi
učitelstvem katolickým. Dokud ten nebude ubit, není
možno očekávati výsledků takových, na jské čekají
hrobaři víry. Odtud ono soustavné, stapňojící se až
k vášni, k fanatisemu nevěry — podrývání nábožen
ského přesvědčení. Vůdcové organisace na nachýlené

ploše liberalismu dospěli až ku Eooáňovánínaprostéhoatheismu francouaského školství, (Viz čl. „Čes. Učitele“
— 0 franc. školství. S jásotem vítají a učitelstva
odporačají knihy podlamující svým obsahem veškeru
positivní víru vůbec. Stkvělým dokladem toho bylo
vřelé doporučení známého pamfletu „O přirozené smrti
Ježíšově“, Kde se jedná o podlomení víry, tam zapo
mínají i pánivůdcové organisace ne vědeckou kritika,
kterou tak často se honosí a odporačují každou pod
vršeninu, nemohoucí obstáti před moderní kritikou
biblickon — skrátka stávají se liberálními šosáky
z let sedmdesátých, kdy každý nevěrecký pamflet byl
stoupencům Glosofa padařovského nedotknutelným
evangeliem. Učitel pak má tyto pamflety šířiti mezi
lid — má otravovati duše, jimž křesťanstvíjest zá
kladem nejčistší mravouky. Kdsš má prostý venkovan
tolik soudnosti, tolik rozbledu a vzdělání, aby posnati
dovedli, še to, co se mu podává, jest lživě nastrojený
pamflet na podvrácení víry? Vidíme, že nikoliv posi
tivní vzdělání a ušlechtění lidu, nýbrš podvrácení
křesťanského ducha v národě — jest vytonšeným cí
lem vůdců organisace. K tomu pracuje se plnou paron.

Nejdřív ovšem mezi učitelstvem samotným —
soustavným podrýváním a posměchem víry katolické.
Kdo chce zachovati si zdání moderního učitele, musí
mluviti a vystapováním svým bojovati proti víře své
vlastní — proti katolicismu. Kdo má vlastní své ná
boženské přesvědčení, jeat chikenisován tiskem i or
ganisací. Klerikalismas nejhoršího zrna — klerikalis
mus atheismu jako rakovina rozežírá těleso stavovské
organisace, která v obleda náboženském měla zanií
mati stanovisko intelligentní snášelivosti u neměla
stavěti se v čelo protikatolického boutí, jež natně
musí vésti k boji náboženskéma, jehož důsledky ne
budou nikterak blahodějnými pro mravní výchovu
lidn. Možno říci, že organisace propůjčivší péra svá
časopisům venkovským epůsobila, že boj protikutolic
kých živlů nabyl takové intensity, že dnes není téměř
ani jediného venkovského listu, jenž by v programu
srém neměl potírání nikoliv klerikalismu nýbrž přímo
a otevřeně katolictví.

Js to dnes již pouhou fintou na klamání lidu,
když mlaví se v časopisech organisovaných o vlivu
klerikalismu na školetví. Náboženství stísněno jest
na dvě hodiny, v místních i okresních školních radách
po většině zástupce církve jest zbaven všeho vlivu.
Inspektor, který by se jen poněkud osvědčil býti uvě
domělým katolíkem, jest brzo tiskem znemožněn —.
Snad „klerikalismn“ záleží v tom, že jdou ještě děti
do kostela a ve škole visí kříž — ale už i ten bodá
„organisaci“ do očí. (Viz Čes. Učitel).

A jak vede se nčitelům, kteří odváží se veřejně
vyznati přesvědčení své katolické, jest více než zná
mo! Hautf protikatolické (nikoli protiklerikální) šíří
se nejen v království, nýbrž i v markrabatví. „Bílý
prapor“ píše: „Klerskalismusučitelskýchorgantsací:
Na Kyjoveko a Valašsko- Meziříčeku byli z učitelských
organisací vyloučení oni učitelé, kteří politicky nebo
nábožensky nesmýšlejí tak jako většina ve zmíněných
organieacích. Na Kyjovska prý vyloučení dokonce
postaveni „pod učitelskou policejní dohlídku“. — Je
prostě neuvěřitelno, že učiteletvo, které přece volá po
svobodě, může také někoho pronásledovat pro jeho
politické nebo náboženské přesvědčení. V Německu
chystají protisocialistům zákon, který by stíbal kaž
dého, kdo by někoho nuťsl vatonpit do nějaké orga
nisace. „Svobodu“ koaliční chtějí tam „o.uezit“ chrá
něním svobody jednotlivce. Vidět, že také u nás by
proti pašům v jednotlivých stavech a organisacích
byl na čase zákon, chránící svoboda přesvědčení jed
notlivců“. —

Pracuje ee soustavně a jistě! Učitelové nábo
žensky smýšlející drží ae zpět — nesouhlasí — ale
nechtějí si ztrpčovat život. Vždyť vidí, že jsou i takoví,
kteříjako pastýři mají atavěti hráze proti šíření se proti
katolického dncha mezi svým lidem — a dívají se
klidně na to, jak břeby se podemílají víc a víc.

Ochnbloat, nedůvěra, nejistota, nescelenost v řa
dách obranců — není se o koho opříti! Nelze se di
viti, že i lidé dobře smýšlející pak skládají ruce
v klín. — Fakt tento nemůže však otřásti nadšením
těch, jimž víra jest přesvědčením a životem. Chybou
by bylo přenášeli protikatolický boj orgamisace na
celý stav učitelský. Třeba však v učitelstvu posilo
vali ducha katolického, pokud v něm sachován jest,
stav učitelský jako stav ctíti bez ohledu ma proti
katolickou sášť orgamisace, ješ mujíc mnoho jmen,
nemá ještě všechna srdce českých učitelů.

Různé zprávy.
Německý biskup přítelem —Čechů.

Vystoupení biskupa Doppelbauera na sněmu horno
rakouském ve prospěch českých bohoslužeb v Linci
jistě hřejivě působilo na každého naéince. O šlechet
nosti a spravedlnosti tohoto biskupa, Němce,svědčí i
další část jeho řeči na sněmu pronesené: „Před 34
lety přišel jsem do Štýro. Tehdy bylo veliké hnutí
v továrnách, zejména v továrně Werndlově. Zesnulý
p. Werndl na př. jednou uepořádal průvod 10.000
dělníků. Bylo mezi nimi mnoho Čechů. Působilo mi
lítost, že žádný české řeči mocný kněz nemohl o ně
v dachovním ohledu pečovati. Rovněž bylo tu i mnoho
učeníků, kteří jen česky rozuměli, a mezi těmi by'o
mnoho dosud nebiřmovaných. Co jsem učinil? Učil
jsem se u jednoho inteligentního dělníka českého
české řeči, abych si osvojil aspoň nejnutnější na za
opatřování nemocných, připravování českých dítek
k sv. biřmování, zkrátka abych těmto daším byl aži
tečným. Pamatuji se dnes ještě na starou jednu českou
ženu, již jsem sv. svátostmi zaopatřil a sníž jsem se
mohl domlnviti. Jak veliká byla proto její radost!
Radost této chudé české ženy bohatě odměnila mou
námahu, již mne stálo přinčení se trochu češtině.
Můžeme-li bližnímu jen na okamžik radost způsobiti,
je to vděčný úkol a zanechává v srdci blahé vědomí.

ak jsem se naučil trochu málo češtině a kdybych
tu trochu ještě dnes uměl, ještě bychjí rád upotřebil.
Bylo by to tedy nekřesťanské a nekatolické, kdyby
biskap tuto (českou) službu Boží potlačil. Bylo by to
též nevlastenecké. Kdo pak jsou Čechové? Jeou to
naši státní upoluobčané, synové téhož císaře a krále.
Jak bychom tudíž mohli býti proti nim tak odmíta
vými, že bychom jich zbavili služeb Boších? Ve
Vídni a v jiných velikých městech káže ae francouzky,
maďarsky a ještě i v jiných řečích — já sám poslal
jsem před krátkým časem do Paříže dra. Mayera, aby
pařížským Němcům kázal slovo Boží v mateřském
jesyku. A co tomu řekla francouzská vláda? Ani
slůvkem we neozvala; Francouzům, kteří tak dravě
vystapují nyní proti katolické církvi, ani nenapadlo,
že by překaziti měli německá kázání v Paříži. Abych
Němcům německy kázal, vyslal jsem téš avého kněze
do Jerasaléma a do Říma,jsemť biskupem všech ná
rodů a od tohoto svého utanoriska nedám se ničím
odvrátiti.“ Za rámeček měli by ei dáti němečtí, soucitu
nesnající povýšenci|

Německá vzdělanost dle statistiky.C. k. ústřední statistické komise ve Vídni vydala
právě spisek „Výsledky sčítání lidu dne 31. prosince



1900 dle vzdělání“. Dle výpočtů jmenovené komise bylo
v královatvích a zemích na říšské radě zastoupených
všech analfsbetů — osob, které neumějí ani čísti ani
psáti, po odečtení dítek pátého roku dosáhnuvších —
celkem 5,272.379 čili 20"129/, všeho obyvatelatva. Z to
bo připadá v Rakousku na Čechy vůbec 215.072 (8*419/,),
na Němce pak 543-156 (5:780,), v království pak Če
ském Čechové mají 123.899 (3150), Němci 95.296
(4'119/,). Připadá tedy na České Němce poměrně více
analfsbetů než na Čechy. A to dokázala sama c. k.
ústřední statistická komise, kterou nikdo nemůže vi
niti, že by nám Čechům etranila a nám zvlášť přála.
Tu nejlépe viděti, kdo je „méně cenným národem“,
že vlastně my Čechové při onom nedostatku vzděla
vacích prostředků, jichž se všsk Němcům v nadbytku
od státu dostalo, jsme vyvýšenějšími, zralejšími a že
plným právem zaslabujeme, aby jazyk český všude
v úřadech byl rovnoprávným a aby kaltorním potře
bám českého lidu bylo náležitě vybovéno. Tím nafon
kanost německá sama se ubíjí.

Zlato v Čechách. Báje plný Blaník oživil.
Nevyšli sice « něho rytíři, ale zavítali do krajiny tamní
Angličané, aby si odtad nabrali zlata. — V Roudném

od Blaníkem dolovalo se na radu zlatou již za ně
kdejší majitelky panství vlašimekého, braběnky Marrie
z Trantsonu, která se r. 1744 provdala za knížete
Karla Josefa Auersperga. V dolech pracovalo se až
do r. 1826, kdy práce pro nedostatek prostředků za
stavena. Roka 1892 dověděla se o těchto zapadlých
dolech uoglická společnost Becker a Stantiem, maji
telka zlatých dolů v Sedmihradsku a jantarových dolů
na moři Baltickém. Ta zlaté doly v Rondnémod vla
šimského panství koupila a kotací práce až do smrti
M. Beckera provozovala. Dědicové jeho vzdali se však
řede dvěma roky všeho průmyslového podnikání a

doly v Roadném v březnu t. r. prodány dr. Albertu
Fischerovi, soukromníkn v Londýně a londýnekému
advokátu Herb. Stanleyovi Sagdenovi za 22.000 liber
šterlinků. Reditelem dolů stal se Angličan Wanese,
jenž pracoval také již v Jobannesborku v Jižní Africe
a v soublasa s jinými anglickými inženýry prohlásil,
že zlaté doly v Roudném jsou jedny z nejbohatších
na světě. Tana rady vydává zde 12 až 26 kg zlata.
— V poslední době zařizají zde 30 stop na zlatou
radu a řada velkolepých budov. V dolech zaměstnáno
je nyní na 200 havířů, jichž počet příštím rokem bude
zvýšen na 500. Za nedlouho snad stane se království
České také zlaten světoznámé,

Křesťansko-socialní lidový spolek
pro Týniště n. ©. a okeli pořádáv neděli
dne 29. listopadu v sále „Panského domu“ vTýništi
n. O. divadelní představení: „Růžová pouta“. Vese
lohra o třech jednáních od Ant, Lokaye. Začátek
přesně o půl 8. bodinč.

Literární. Upozorňujemesvé čtenářena ro
mán velkého slohu K. Lasswitse „Na zemi a na Mar
sa“, který počalo právě po sešitech vydávati knih
kupectvíEmilaŠolcevTelči. Knihatato nevýslovného
půvabu jak svým duchaplným obsahem, tak svými
kouzla plnými líčeními nejrozmanitějších výjevů na
zemi i na Marsu sklidí uznání čtenářů, jiš vfjní able
dají pravou duševní pochoatku.

Ze soudní símě. Porotonkrálovékradeckou
odsouzen byl dne 23. t. m. Vilém Hersog, tovární
dělník z Herrnsdorfa, pro loopežnou vraždu k smrti
provazem. Dne 24. t. m. odsouzen Jos. Krause pro
žhářství na 3 roky; dne 25. t. m. Jos. Hoffmann
pro zločin nás. smilstva na 6 měsíců.

Zasláno.

Polérkovému ústavu pro nazné školní děti v Ka
lišti přispěli dárkem tito šlechetní dobrodincové: vld.

an J. T. bis. vikář 20 K, vld. děkanský úřad v Král.
voře 5 K, vid. Engl. Starý, děkan v Rovni 6 K, vld,

p. Josef Štemberka, far. ve Staršově 6 K, vld. p. Jo
sef Pfof, far. ve St. Bydžově 6 K, vld. p. Bedřich Va
vroušek, far. v Jiřicích 6 K, vld. p. Václav Zórnig,
děkan v Lab. Týnci 3 K, vld. p. Petr Polreich, far.
v Heřmanicích n. L. 4 K, vld. p. Vilem Chmelíček,
děkan v Dol. Kralovicích 4 K, vld. p. Josef Forman,
katecheta v Chotěboři 2 K, vld. p. Jan Císař, em. fa
rář v Zahrádce 4 K, vld. p. Václav Sál, far. v Lánech
na Důlku 1 K 60 b, vážená rodina p. Jana Janků,
tídícího učitele v Bílé Třemešné 10 K, P. T. pan Jan
Vyhlídal v Nov. Městě č. 76. 6 K, P. T. J. M. v Mla
dějově 4 K, P. T. J. L. Widhalm v Kutné Hoře 3 K,
školní dítky ve Vápně 8 K. Celkem 94 K 60 h.

Pán Ježíš, který pravil: co jste učinili jednomu
z nejmenších, mně jste učinili, buď šlechetným do
brodincům odplatitelem. Poněvadž také slav. c. k. okr.
školní rada v Něm.Brodě věnovala nám 300 K, bude
tím dá Pán Bůh o školní děti postaráno.

V Kališti, 22. listopadu 1908.

Tom. Mareš,Vinc. Hyxa,
farář. Md. učitel.

(Zasláno.)

Veledůstojnému duchovenstvu|
Oznamoji, že jsem po + veledůstojném pánu,

panu Janu Siádkovi, bývalém děkanu v Sedlci
u Hory Kutné, převzal veškeré adresy
velectěných odběratelů křenu 1 s kře
movkou v Malíně a jest mojí snahou, vele
ctěné zákazníky tímtéž zbožím a cenami co nej
pečlivěji obsloužiti, jako vždy činil + p. děkan.

O ctěnou přízeň prosí

. František Císař,
vývoz kfenu v Malíně, p. Sedlec

„u Hory Kutné.
Vyrovnejte nedoplatky sa Obmovu a Časové

Úvahy! Máme mnoho nalehavých platebních po
vinností; a nám nikdo nečeká.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 21, listop. 1908 1 hl.

pšenice K 11'00—1210, šita K 9-40—10-00, ječmene
K 9*40—970, ovsa K 500—6:80, prosa K 8:60—10 00,
vikve K 10-00—10*40, hrachu K 18-80—3040, čočky
K 20-00—128:00, jahel K 30-—, krup K 18:40'—2480,
bramborů X 8:00 -8*60, jetelového semene Červeného
K 80:00—98'00, máku K 2600—32'00, lněného se
mene K 1750—1940, 100 kg. žit. otrab K 13-00.
pšenič. otrub K 100, 1 kg. másla K 200—240,
L kg. sádla vepřového K 1*80—0'00, tvarobu K 024—
0-33, 1 vejce —'7 h. 1 kopa zelí K 4:00 —8:40, cerele
K 0:00—000, kapusty K 1:00—2-40, 1 hl cibule K3-00
—420, 1 kopa drob. zeleniny K 0:00—0'00, 1 pytel
mrkve K 1:00—32-40, 1 hl. jablek 8:00—16:00. Na tý
denní obilní trh v Hradci Král. 21. list. 1908odbývaný
přivezeno bylo: 1) Obilí: hl pšenice 853, žita 561,
ječmene 470,ovsa 418, prosa 0, vikve 00, hrachu 9'/,,
čočky 4, jabel 00, krup 24, jetelového semínka 13,
lněného semínka 3'/,, máku 17. +) Zeleniny: zelí 279
kop, cerele 0 kop, kapusty 98 kop, cibule 26 hl.
drob. selen. 120 kop, mrkve 84 pytlů, brambor 188 bl.
petržele 0 kop. 8) Ovoce: jablek 26 hl, brašek 0 hi.
4) Drob. dobytka: vepřů 31, podevinčat 704, kůzlat 0.
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná frma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Výprachticích)

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.

bRJILZCE

18:8bud

| úepěnění
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Ďo ušetřit dice
nechť potřebu svon

ve sboší košešníckém
jako: rakávníky, golle, límce, dětské
garnitarky, pánské a chlapec. čepice

z různých kožešin kryje u

Jos. Dvořáčka
83 v Hradci Králové 83

Palackého třída, blíže (:rand-Hotelu.

V zájmu velectěného obecenstva jest, by
potřebu svou v mém závodě krylo, jelikož pro
dávám za velmi levné ceny. Gtolle růzoých barev
mámjiž od zl. 1:80, rukávníky již od E zl.
výše na skladě.

Uposorňuji velectáné obecenstvo zvláště na to,
že solidní firmy, od kterých odebírám, úplně mně
ručí, tak jako mojí konkurenci, za pravost pro
daných kožešin.

doběnejkratší lovně
Opravyso přijímají a vd nej
Ruské galošea papače a kotvou “jij

E hojném výběru na skladě,

3
Navštírenky

všech druhů

Pongée

Nový moderní druh čistě
vlněné látky pro pány na

obleky. Zelášní R ednosti:Krásný vzor, výtečnájakost
a levná cena.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
drahů na obleky,avrchníky,
simníky a ulstry jen zaru
čené jakosti a v mírných
cenách se na pošádání nabízí
k nahlédnutífrankozašlou. Bisku PS kzká

První český zasíl. zárod knihtiskárna.

Ed. Doskočila
w Checní.

ita | od firmy KAREL ŠIMEK v Č.
Žádejte Budějovicích

VZOFKYnových Sv. obrázků

Vzorky překrásných novinek Vánočních

jsou za K 2-50 k disposici.

———————
Oznámení.

Dovolují si ve známost uvésti, še za příčinou pře
vzetí závodu

ms-odprodávám
veškeréplovZÍDOŽÍO 30 procent
levněji n zásobiljsem skladvesměszbožímčerstvým. na př.:

bumpolecká, brněnské, krňoveké, v nej
Sukna lepšíchjskostech- ?

Manžestry *"33/a'tk,mamenitéjskoni,
Látkyprodámy22" “

i jiné látky prací, saručeně atálo
Barchent barevné,modníchvsorůjiž od

20 kr. sa 1 m. počínajíc.

Kanafasy přesnéi bavlněné,ručnětkané,od28 kr. za 1 m.
všehodruhui šíře,Iněnái bavlněná,jakož

Plátna i ručnípraváhorská, 3

Damašky grádle, "74 |pyněné

Ručníky nervitky,ubrusyvšebrdrobne
> Upiné-Z

výbavy pro nevěsty.
Sklad látek hedvábných

šatových, blózovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,
záclon, souprav vlněných a bavlněných

Prádlo bíléprodámyu pány.

Zboží trikové, Prukavicepletené.
glotové zástěry, sukně, šněrovačky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty aid, za ceny
velice levné.

opeciel, sklad klatovského prádla,
Šátky hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésežinilkou kus pouze 45 kr, převěsné všeho

draha kus již sl. 1:35.

Šály a šátky vlněné.pletené, plyšové,šinilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 32 kr. počínajíc.
černé a barevné, jakož i různé podšívk

Gloty propp.krejčíadámskémodnír cenáchzv evných.

© Zbytky za poloviční ceny. (
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, neboť jest stále sna: ou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levné svoje P. T. odběratele obaloužil a zásadou tonto
i na dále mné věnovanon přízeň si zschoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové, Yoikézaměstč.7

—— Výhodný vánoční nákup. ——
Podporajte nový, ryze český a křesťanský

závod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.

Bursa práce v Aradci Králové,
Práci obdrží: Mladší kuihař, zručný zámeč

nický dělník na práci stavební a na práci pro
velocipedy v Hradci Králové, obuvník na šitou
práci v Rychnově nad Kněž. a služebná dívka
k dobytku v Horním Jelení. Přijme se učeň na
kočárnictví v Hradci Králové. — Práci hledají:
Mladší zámečník, lamač kamene ženatý, jenž by
přijal i nějakou službu a kartáčnický pomocník,
který se vyzná ve všech oborech mimo štětce. —
Přihlášky přijímáJosef Polák, tajemník Vše
odborového sdružení křesťan. dělnictva v Hradci
Králové, Adalbertinum.

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 60 korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a

krejčovské stroje, různé součásti, řemenya jehly k šicím strojům má stále na sklad
a v hojném výběru nabisi

——K Prmí sportovnízávodK

Františka Jiráčka
ve Vys. Mýtě

nad Choceňskou branou.



Loužení dřeva.
(Otištěno s čas. „Věda a práce“ č, 6. r. 1903.)

Dřevojest jednoz nejažívavějších surovin v mno
ha odvětvích průmyslových a vyznamenává se mno
bými cennými vlastnostmi, které je činí v nynějším
životě nepostrádatelným; má však též některé vady,
s kterými jest bojovati hlavně oněm průmyslovým od
větvím, které ae zabývají výrobou dřevěných předmětů,
sloužících četným potřebám našeho života. Jednouta
kovou nectností jest borcení se dřeva pří vysychání
a větrání, které se jeví zvláště nepříjemně v truhlář
ství, tesařství, soustružnictví a podobných odvětvích
průmyslových; mimo to pak podlébá dřevo zkáze zná
mými červotoči. Přihlédneme li blíše k borcení a po
rušování dřeva červotoči, shledáme, že příčinou toho
jest míza v dřevě zaecblá, která obsahuje látky by

roskopické (navlhavé); tyto látky, sestávající z bíl
ovin, látek dusíkatých a nerostných solí, přitahojí

a přijímají vlhkost v značném množství, nabývají
tím na objema a bývají příčinou borcení dřeva.
Mimo to pak jsou to právě látky, které slouží
červot.čům za potravu. Jest tujíš přirczsno, že prá
vě odstraněním těchto látek ze dřeva dá se cena
a upotřebitelnost jeho značně zvýšiti. K tomu cíli
užito bylo několik způrobů, z nichž nejdůležitější
tato v krátkosti uvádíme: V Aoglii konány byly po
kasy s odstraněním mízy ze dřevacestou mechanickou
a sice byla tenká a hladce hoblovaná prkénka z čer- *
stvého dřeva protlnčována několikráte za veboa mezi
kovovými válci, při čemž tlak třchto válců stapňován; :
tím vyloučena byla největší část mízy a docíleno zá-;
roveň ohaštění a tacíž větší pevnosti dřeva. Tohoto '
způsobu dá se však použiti pouze u dřev tuhých. |
Jiný způsob, obtížnější a též dražší vynalezen Bar- ©
lovem, dle něhož vytlačujo se míza vháněním stude
ného neb norkého vzdachu do kmene z jedné a'rany.
Nejrychleji a nejdokonaleji dá 8e míva odstraniti ze
dřeva pařením ve zvláštních přístrojích, sestávajících 
z parního kotle a dřevěného pařáku. Vypařením ztrácí
dřevo B—10 proc. na váze, nabývá tmavé, celou hmotu
stejnoměrně prostapující barvy a jasnějšího zvuko,
Mimo to vyzoamenává se větší pevností, nebortí se,
vlhkost příjímá velmi zvolna a vysychá opět mnohem
rychleji než dřevo obyčejné

Nejužívanější všsk ze všech způsobů konservo
vání dřeva jest jeho plavení nebo vylahování, které
se provádí vkládáním dřeva do tekoucí studené vody.
Tento způsob jest. též nejlacinější a dá se ho užití
ve velké většině případů hned při kácení v lese na
místě, neboť skoro každý větší les má avoji tekoucí
vodu. Dá se ta pak snadno vyhloubiti bez velkého
nákladu dostatečně velká nádržka, do níž se poražené
a oloupané kmeny naloží. U silných kmenů trvá toto
vyluhování, má-li býti dokonale provedeno, několik
měsíců, rozřežou li se však kmeny hned na trámy a
fošny, urychlí se vylahování značně; kdežtou silněj
ších kmenů trvá vylabování, má-li míti patřičaý vý
sledek, půl roku i déle, docílí se u nařezaného dříví
dobrého vyloužení již za čtyři neděle.

Při tom platí o dře č takto vylonženém vše, co
jsme uvedli o dřevě pařeném. Když bylo totiž dosta
tečně vylouženo, vyschne po vyzdvišení z vody ne
obyčejné rychle a dokonale, aniž by bylo třeba sušiti
je ve zvláštních snšárnách; tvrdost jeho zvýší se
značně, takže n. př. vyloužené bukoré dřevo se dalo
jen těžko hoblíkem zpracovati. Nejcennější pak vlast
nost, kteró dřevo vyloužením nabude, jest, še se nikdy
nebortí, vlhkosti velmi dobře vzdoruje a nevábí čer
votoče, poněvadž pro ně žádné potravy neobsahuje.
Takto konservované dřevo jest velmi hledané a doci
luje značně vyšších cen prodejných než-li dřevo oby
čejné; tím pak zaplatí se v krátké dubě náklad, jehož
bylo zapotřebí ke zřízení vodní nádržky.

U nás, pokad nám známo, neprovozuje se tento
způsob konservorání dřera dosud nikde racionelně,
ačkoliv jest jeho znamenitý výsledek dobře znám. Čá
stečně nahrazuje se u nás vylubování dřeva plavením
jeho ve vorech po řekách, arciže toto plavení daleko
nemá toho vliva na jakost dřeva jako účelnéloužení.

Ještě na jedna okolnost nutno v tomto případu
upozorniti a sics na volbu roční doby přikácení dřeva.
Z pravidla pokládá ee u nás za nejvhodnější čas ke
kácení doba zimní, kdy dřevo obsahuje nejméně mízy.
Vývratě pak, způsobené v lesích letními bonřemi, po
važují se za citelnou škodu, jednak poněvadě bývá

. nesnadno vyvrácené kmeny z lesa odstraniti, jednak
proto, poněvadšdřevo v letní době obsshuje mnoho
šťáv. Tento běžný názor zakládá se věsk většině
na předeudcích a pověrách, neboť z vědeckého stano
víska není dokázána jeho oprávněnost. Zřízením pak
vyloahovacích nádržek stane se obava lesních bospo
dářů před vývratěmi bezpředmětnou, poněvadž možno
i nejšťavnatějšímu dřeva vyloužením dáti jakost nej
lepší. Jakou důležitost má správné konservování dřeva
specielně pro naše poměry, ukáže nám nejlépe násle
dající statistika dřevních obchodů některých evrop
ských států:

a-©2

Vývoz Přívoz
Německo (1897). . 346.825. 4,003.971 £
Nizozemí (1895). 327.181. 428.976 t
Belgie (1898) 22.878. 664.974 cb m
Francie (1897) 184.968. 1.831,660 £
Italie (1898) © „48,827 682.505 £
Velká Britanie (1897). p 9.845.248 lodn n.
Rakoneko-Uher. (1886) 26,9760,411.— 251.366 t

Literatura.
Nákladem J Otty v Praze. Kovovéruce,

Román od V. Štecha. Seš. 1. a 3. po 88 h. Líčenytu
poměry města a kraje, zachváceného demonickým vli
rem peněžního molocha. — J. Arbesa Sebrané opisy.

Díl X. Romanetta. IV. Seš. 7. a 8, pu 80 h, — Ang
lická knihovna. George Eliot: Adam Bede. Román.
Přeložil Zd. Franta. Seš. 6. a 7. po 24 h. —Sebrané
spisy Karoliny Světlé. Láska k básníkovi. Povídka.
Seš. 1. a 2. po 80 h. — Nová země na severu. Vý

rava kapitána Otty Sverdrupa na severní točnu. Vel
6 obrázkové dílo cestopisné, velmi zajímavé. Seš, 19.

a 20. po 60 b. — K protinožcům. Cesta po zemích
anstralských. Seš. 22. Cestovatel J. Kořenský líčí ta

zajímavé Šivot a osudyA pobpratelů australských,Maorů. Seš, za 60 h. — MalýOttův slovník naučný.
Přírační kniba obecních vědomostí. Řídí Fr. Šubert.
Seš. 4. (za 60 b) obsshuje výklady hesel Ammonaté
— Antimon. Potřebné každému. — Východní Čechy.
Nádherné illustrované dílo. Řídí Al. Jirásek. Obrazy
kreslí K. Liebecher. Seš. 12. Východ Čech. K. Adámek
představuje nám Hroch. Týnec, Přestavlky, Kočí, Chru
dim atd. Město za městem, dědina za dědinon, kraj
ga krajem se tu probírá, všude se pocf, kde ja co
krásného, pamětihodného. Každý tu najde avůj rodný
kraj do podrobna popsaný. Sešit za 180 K.

Nákladem V. Kotrby v Praze. Sebrané
spisy Boh. Brodského. Seš, 19,—22 Sr. II Vesnické
obrázky. Seš. za 30 h. Velmi zajímavé, — Knihovna
Kříže a Marie. Seš. 31.—32. Vybrané spisy Petra Ko
pala. Seš. za 29 h. Neméně doporučitelné. — Charles
Dickens: Život a příběhy Mikuláše Nicklebyho. Z aogl.

řeložila M. Charbuská. Seš. 18.—14. za 60 b. —
eské květy. Veliká obrázková revne rodinné. Pořádá

dr. A. Podlaha. Roč. III, čís. 2. Pro salon i chudší
třída. k zábavě, poučení, ku vzletu do idealních říší
čistého umění slovem i obrazem cesta. Reční předpl.
1: K. V každém čísle umělecky provedená eamostatná
příloha. Za malý přídavek po kytnou se i hudební
listy. — Český Kneipp. Časopis pro šíření přirozeného
způsobu života a Kneippova léčení vodou. Řídí dr.
J. Wieser. Vychází koždý měsíc. Roč. předpl. 83K 20h.
S přílohou Atlas „Českého Herbáře“

Unie v Praze. Spisy J. Zeyera. X1. Seš. 4.
Kronikao ev.Brandanu.Báseň—Rokoko.SestraPas
kalina. KIL Ješ. 1. Cena 40 bh.— Sofie Podlipské
spisy XII. Žíti či nežíti, Román. Seš. 6.—7, po 80 h.

J. R. Vilímek v Praze Mietr Jan Hue. Na
sal dr. V. Flajšbans. Seš. 20. za 25 h. — A. Danas:
ři mušketýři po 20 letech. Seš, 17. a 18. po 25 h.

Českoslovanské Letopisy Mosejní. —
Redaktor a majitel Vácel. VI. Jeníček v Čáslavi.—
Roč. I., čís. 11. Předpl. 6 K. Uznání, jehož se dostalo
tomato časopisu z povolaných míst odborníků v Če
ském Časopise Historickém, v Časopise Společnosti
přátel starožitností českých a j., plným prárem ma
náleží, jak opětně patrno z právě vydaného závěreč
ného čísla 11., které obsahaje pěknéčlánky: K ochra
ně památek doby aončaené, České archivy (pozoru
hodné úvahy k jich ochraně). Z pamětí města Smiřic.
Podrobný schematismas: Rozvoj a správa českých
musel 1901—1903. Zajímavé pojednání Z výzkumu
musej. spolku čáslavského, v němž popisuje redaktor
své výzkumné práce v děkanském chrámu čáslavském,
popisuje objevené tu hroby zakladatelů města Čísl.,

hroby popravenců, zbytky pohanské tryzny. Text doprovází 11 obrazů na 7 obraz. přílohách.

Družstvo Máj v Praze Máj. belletristický
týdenník. Roč. II, čís, 8. a 9. Řídí Frt. Herites. Na
1/, r. předplácí se 290 K. — Santa Lucia. Román od
Vl. Mrštíka. II. vydání. Za 6560 K. — A Čech:
Z mých divadelních pamětí. Za 1:20 K. — 1. Jan
Obrobijce a Krasava a zvíře. — z. Pohádka o Po
pelce. Jan a Boby. Dvě zajímavé knížečky pohádkové
s pěknými jednoduchými obrázky. Podle anglického
originálu dětem vypravuje A. Klášterský.

Nový Život. Měsíčník pro omění, vzdělání a
zábavu. Čís. 11. a 12. Vede a vydává K. Dostal Lu
tinov v Nov. Jičíně. Roč. 8. Předplatné na rok 8 K.

Náš Demov, nejlacinější obrázkový měsíčník
zábavně poučný pro lid. Řídí J. Véroda. Nákladem
Jednoty NašehoDomova v Olomonci, kdež i admini
strace. Roč. předplatné 4 K.

Poklad věřících. Lidovýlist k uctěníNejev
Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický. Roč. V.,čís. 9.-10.
Předplatné na rok 1 K 20h. Expedice v Praze 20'-I1.

Vlasť. Časopis pro poučenía zábavu. Redaktor
T. Škrdle. Roč. KX., čís. 2. Obsah: Mistr J. Hus ne
byl reformator Církve. Dr. A. Lenz. — Proklaté pe
nize. Povídka. Napsala Vl. Pitperová. — Naše Slezsko.
J. Vyhlídal. — O nábož. mravních názorech nejza
nedbanějších národů divokých. F J. Konečný. — Ze
života malého Slováčka, Lidopisné drobotiny. J. Mi
chal-Dvorecký. — Dějiny social, hnutí v zemích ko
rany ČeskéT. J. Jiroušek. - Costy srdce. P. J. Franco.
— V. Štulc a jeho paměti. Fr. Žundálek, atd. Roč.
předplatné 10 K v administraci v Praze- II 570.

Rozhledy polidumilství. Řídí JUC.Cyr.
Vlk Nákladem spolku „Družina bl Anežky České“.
Čís. 9. Roč. předpl. 4 K přijímá pí L. Trakalová
v Praze—II. 148.

Slova Pravdy. Laoiné čtení časové. Vydává
a řídí Dr. Jos. Burian. Předplatné na rok 73 h. Roč.
XII , čís. 16. a 17. Zpátečník Obrázek ze života ná
rodního. Z pozůetalostiBenešeM Kally. Administrace
v Praze VI.—90.

“ (Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Dílna umělých kostelních nádob z kovu.

KHž došel neporušen, Jsem úpluě spokojen 8 pro
vedením | cenon a děkuji Vám srdečně sa vzorně prove
denou práci. 8 úctou

Bojlslav Flum, farář.
Ve Vlkáněi, 14. října 1903.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chrudimi.

. Svícny a kanonické tabulky jsem v pořádka obdržel;
jsem úplně spokojen. Přeji Vám hojného sdaru.

Ant. Holub, farář.
V Čelákově, p. Hlinsko. dne 4. dubna 1900.

Založeno roku 1810,

Nejstarší katolický český velkozávod

IDOL NEÁKUDLA,
©. k. dvorní dodavateletví

v Jabloném n. Orl. č. 86.
Dílna ku vyšívánía hotovení mešních rouch,

počínajeod 24 K, pluvlálů, dalmatik, korouhví,
praporů, církevního prádla atd., pak dle paříž
skýci tuzemskýchvzorů Ppracovanékalichy, ciboře,monstrance, svícny, oltářní lam atd.
zárukou trvanlivostí. py Sid.pod

Jelikož zboží po letošní inventuře výhodného ná
kupu « doby pařížské výstavy a všelikých novotin v cenách

značně sníženo bylo, doporačuji se ku svědomité a rychléobsluze.
O reelnosti závodu ovědči mnoho tisic

odporučení. —Velké obrázkové cenníky a
paramenta k vyběru ranko.
Adresování vědydoslovné se v: prošnje.

Prodavači: Jos. Baum, Bd. Řezáč, A. Šejnoha
a Vachek Emil v Hradci Králově.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hoteln „Merkur“ čís. 303.

| Založeno|r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířvOhrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše elině v ohnizimcené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná ge rychle a
zašlou se již avěcené se atvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati česnými ochval.nými přípisy P. T.zákazníků
4 odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na av. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

G" Fillalka v Hradci Králové. "lg

o



Oltáře,sochy a Jj.
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 oa

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rozpočtyneneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučajesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rogpocly.
Přijímají-se veškerépráce obrůběcí
pro p. trubláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a fornyry.

Op Vzorkovýsklad látek. gfi
Čulounické výrobky a dekoruce.

Sklady:

Hradec Král., Pospíšilova třída č. 8320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastulin domě.

Veledůstojnému duchovonstvu!

lan Sta Praha-.l, ulKar. Světlé, č.
J 19 n.,roh Kon

vikt ké ul., vyučený pastř specielně
na kostelní náčiní, dovoluje si dopo
ručiti svůj hojně zásobený sklad ve
vlastnídílněručně pracovaných
kostelních nádob a náčini, jako:
monstrance, kalichy, ciboria, lampy,
svícny, kaditelnice, kropenky, patenky,

A nádobky atd., vše v přesném alobu
církevním. Staré předmětyznovu opra
vuje v původní intenci a jen v ohni
slatí a stěsbří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákres
neb cenníky franko. Za veškeré vý
robky a slacení ručím. Největší vý

roba a sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení

od nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Zdším kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované
výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

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.

Následkem spojení ©dvou
skladů nábytkových prodávám
za ceny výrobní

jen ——
na Malém náměstí

č. (17 v Hradci Král.
Nábytek,
PR- Vývobul.

zařízení do pokojů,

Nábytek, František.Mutějček.

výrobal."U

kazatelny,"B
OPRB“Boží hroby, "Již

PB“ křížové costy,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

Jan Kryšpin,

J. Syvaltevůvčjnovov ná
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelních
r PRAHA-I.,

č. 145 st, Malá Karlova ul. čís. z4
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků ua Malém náměstí

pod loubítmu)doporučuje se

ku dodání cken chrámových.
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se želesnými rámy, sí.

lčmi| vsusením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznost!

ku definitivní objednávce.

Ry“ Nosčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání m

Založeno roku 1836.E00“
GLORIA“ mm

stojánek pod vánoční stromek ze
železnélitinyjí“ s hudbou. “jjij

*.. pNarodil se Kristus Pám.“
Hraje: „Nesem Vám noviny.“

Bezpečně v něm může státi stromek od | metru
do 5 metrů vysoký. Ku sa S K. Ilustrovaný

prospektzdarma.
Stojánky dle vlastního vzoru vyrábí a zasílá

Frant. Chmel, Kolín n. L.DO%
prááky kostelní

voskovéi polovoskové"ij
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

G a k. dvorní dodavatel.
Btarý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučenýOrdinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Bvičky oltářní z čistého vosku včeliho i
druhy levnější, dále paschaly,triangle, zrna,
kadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší

Nejlevněji s úplneu zárukou

= stroje ŠICi,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladBR. CERHY
v Hradec!Králové (sedle Grandhotelu.)

Továrnawm
na spracování ovoce |

pálenka kožaku a výroba likérů |

JÍ Jos. Tomášek
5 ve Vysokém Mýtě pš

RE dříve návod na sužitkování ovoce, salošcný"A
Pri r. 1886, nejstarší svého druhu v Čechách M

9) — nabízí —
AÚ

koňak, olivevici, borovičku, feřebinku
rumy a punče, kéry, sladké ovocnévíre, bíléi červené,wino borůvkové (medici
nalni),vina oladká avíno Šumivé (šampaňské)

nozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové
osti velmi le koňak a výbornou

slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Zá.od vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku |
1891 na jul. výstavě v Praze: stříbrnou meduilií
státní a diplomem slaté medadile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaille .

Vzorky zdarma a franko.

U

ja

Pryní český katolický závod ve Vídní,
o “

František Ruber( i
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a t d.

Vídeň,
VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na nkásku sasílá
se vše franco.

Půjčky
v každé výši na libovolné splátky obdrží c. k.
státní, zemští, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojníci, počínaje od setotka, obdrží rovněž půjčky.

Podepsaný podá ochotně buď písemně neb
ústně vysvětlivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král.,
Velké náměstí, č. 25.

O0000000000
Prvni výroba

věžníc

řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd., odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžaích bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

o „+ v Čáslavi

| KARLA ADAMCE,

dodavatele na biskupský kostel v Litomé



A ještě ke hnutí spolkovému.
(Úraha spolkařekého veterána.)

(14) Stál jsem již jako farář u kolébky
katolického života spolkového a proto myslím,
že se toho přihlásiti o slovo.

Čtu v poslední době projevy, jež mě na
plňojí podivem a nemůže se mně nikdo diviti,
an patřím k těm, kteří považovali vždy, dříve
než + biskup Brynych byl bisknpem a pova
žují 1 dnes, kdy jím už není, katolické spolky
za výkvět katolického života. A nyní čtu, že
bychom byli lépe činili, kdybychom byli za
kládali spolky povšechně vzdělávací v dachba
katolickém, ale bez katolické firmy, dokonce
pak že jsme měli nechati na pokoji politiku,
jelikož tím jsme vnesli do spolkového života
spory a rozvrat v straně.

Nedivím se, že nenípolitika po chuti
každému; je to opravdu věc nevděčná a za
jímá obyčejně až v letech pokročilých, kdy
člověk dospěl k ustáleným náhledům a vida,
jak jiné stavy za své přesvědčení bojají, ví
tězí a své názory ostatním třídám ve formě
zákonů vnucají, chce i on své přesvědčení
v životě občanském uplatnit.

Začal jsem dráha kaěžskou v době, kdy
krom spolků katolických tovargšů ve Vídai a
v Praze nebylo pražádných katolických spolků
a i těchto dvou si nikdo nevšímal. Nemíchali
jsme se tehdy mnoho do veřejného života a
jak se nám vedlo? Byli jsme ctěni, váženi
v politickém avětě, nabízeli nám Staročeši po
slanecká kandidatary? Dokonce ne; katolické
věci před 25 lety nedařilo 8e o nic lépe, ba
vědomí katolické nebylo ani z daleka tak pro
bodilé jako dnes. V době mladočeské menšiny
vedlo se nám, jak to vše dnes ovažoji, celkem
nejhůře, nepřihlížíme-li ovšem k sociální de
mokracii a radikálům. Mladočeši byli nám da
leko odcizenější než does . útoky liberálů
byly odvážnější, ač katolického tisku nebylo
a tyto krom tehdejšího „Čecha“ nikdo neod.
rážel.

Proto ať nevěří naši mladí optimisté, že
nepříteli náš utichne, neozve-li se mu nikdo;
naopak on bude smělejší. Dlouho jsme to vše
snášeli, než jsme se vzmažili; nepřátelskýtisk
vyvolal náš tisk a spolky, v nichž se proti ná
boženství počalo bojovati, vyvosaly naše spol
ky. Měli jsme zakládati spolky „povšechně“
vzdělávací bez katolického štítu? — To se
v letech šedesátých činilo, ale záložny, jež
jsme zakládali, hasičské a sokolské spolky,
k nimž jsme za zakládající členy přistupovali,
namnoze v ních z počátku i hlavní slovo vedli,
divadelní jednoty, v nichž jsme nevděčný úkol
režisérů konali, spolky hospodářské a besedy,
kde jsme předsedovali, odcizovaly ge nám po
znenáhla víc a více a to proto, že v nich ne
bylo uvědomělých katolíků. Pod vlivem hu
sitské idey, historických tradic, hlavně však
padesátiletého boje s Vídní za svá práva opa
dali jsme z radikalismu politického do nábo
žepského a přenášeli tento radikalismus i do
spolků, odkud ovšem farář neb kaplan, poně
vadž uerněl přívrženců, kteří by se s ním za
katolickou věc postavili, byl nucen vystoupiti.
Dokud pracoval jako národovec, bylo dobře;
jakmile se však ozval, vyhazoval-li se kato
lický list z besedy, neb účnetnila-li se tatáž
projevů, jaké on schvalovati nemohl, nezbý
valo mu, než aby se poděkoval a tak by to
as poznenáhla vypadalo i v těch spolcích „po
všechně vzdělávucích“, aneb aspoň nebezpečí
by bylo zde stále. Vždyť i dnes dospěly věci
v nejednom katolickém spolku tak daleko, že
byly vším jiným, jen ne projevy katolickými.
A to jsme byli při tom „studenými“, s nimiž
jiné spolky nechtěly jíti ani do kostela, byli
jeme členy spolků, které si za sebou zavřely
dvéře; jak pak teprv kdybychom ty dvéře
otevřeli širším vrstvám, čili, což totéž jest,
pokusili se buditi katolického ducha v spol
cích nikoli: rozhodně katolických! © Nepra
vím, že by to nebyla práce šlechetná, v mno
hých případech jistým výsledkem koranovaná,

ale my bychom nebyli v nich nikdy jisti a
oikdy bychotn nemohli říci, že jsme spolak
založili pro sebe a ne pro jiného. Kdo chce,
aft tím směrem pracuje, na škodu to nebude,
ale katolické spolky tím nenahradí. To tedy
vše zdo již bylo a my jsme pod tou firmou
uděloli úpadek, ztrativše posici v lida, zač
ovšem mladší generace nemohou, za to by však
mohly, kdyby netěžily z našich zkošeností a
po čase dospěly na neutrální půdě povšechně
vzdělávacích spolků k stejným koacům. Ovšem
záleží oše na vedení spolků a život vnitřní kaž
dého spolku stoupá jako rtať dle toho, jaké
je ovzduší, t.j muoho-li péče se mu věnuje;
nicméně ani nám nemožno Činiti výtku, že
jsme v tehdejších spolcích nepracovali.

Tedy posici v lidu jsme ztratili a já ne
tvrdím, že jsme jí nynějšími spolky katolic
kými dobyli, ale my jsme poctivě a upřímně
začali a kdo tuto práci, jež maohého z nás
stála zdraví a peníze, při zvlášť nepříznivých
poměrech i kariéru, by neuznával, kdo by ji
posměšně posuzoval, ten by se podjímal téže
nečestné úlohy, jako v době buditelů našeho
národa oni herostrati, kteří neměli pro obětavé
vlastence než posměch.

Zbývají nám ještě spolky politické, jež
se mnobým pánům zvlášť nelíbí. Především
opírám se tvrzení, že jsme 8 politickými spolky

pra tyto povstaly v posledních pěti letech,dyž již spolky katolické deset let stály. Je
to sice pohodlné, říci: „není to na čase“, ale
tážo se, mluví-Ji také tak židi 4 protestanti?
[ oni mají spolky politické, poněvadž i v po
litice platí, že každý má tolik ceny, maoho li
si jí dáti dovede. Jsou-li vzdělávací apolky kvě
term, jsou politické kluby ovocem na strom
katolického života. Co odpověděl náš zeměpán
Tyrulanům, když si přišli r. 1869 stěžovat na
interkonfesseijní zákony, je známo; každý ná
rod má takovou vládu a takové zákony, jaké
zaslubuje a jaký je sám. K vzdělání národa
patří bez odporu i jeho politické uvědomění
a je sice pravda, že kdo jej povšechně vzdě
lává, připravoje si jej znenáhla i pro svůj pu
litický program, ale toto politické bnutí ne
bylo našim spolkům od nějakých šplhavců voč
kováno, ono vzniklo z vnitřní naší potřeby,
poněvadž s povšechným vzděláváním dospivali
jsme k poznání, že se v politickém světě jedná
o nás bez nás a že je naší ctí a naší povin
ností, abychom se přihlásili o svá občanská
práva a bleděli aspvň zameziti v zákonodár
ství snahy protináboženské. Myjsme je zaklá
dali, nikoli abychom své kádry pouze do po
litického boje vehnali, nýbrz abychom jim pře
devším vštípíli poznání, že jsou státními ob
č.ny a voliči a že jim jako katolíkům nemůže
býti lhostejno, jaké směry zvítězí v řádech
volebních, školních, sociálních atd. My ne
pěstovali politiku jen jako sport, jak se na
mnoze děje, nýbrž pro možnou praktickou po
třebu, zrovna jak to činili ve Vídni, až se ne
jen domohbli vlivu, ale i pány situace se stali.
Kdo myslí, že katolický lid nepotřebuje kato
lických zákonů a katolických poslanců, ať pra
coje vespolcích „povšechněvzdělávacích“,nás
ale of již ponechá, kde jsme. My jsme svými
politickými kluby žádný zmatek v národě ne
způsobili, my jsme jimi katolickou věc nepo
Škodili, my jsme sice za ten krátký čas ni
čeho očividného nedosáhli, poněvadž se nám
nepodařilo, utvořiti síť v celém království če
ském, ale my doufáme, že přijde čas, kdy ra
dikální živly stanoo se i u nás cemožnými a
že národ pak se ohlédne po lidech jiného drabu
a ta nechceme býti sice prvními, ale také ne
posledními, chceme býti stranou, jíž musí
býti všímáno a ne nuloo, 8 níž se nepočítá.
A ikdyby k svému neštěstí zapadal národ náš
víca více v radikalismus náboženský,mychce
me mu býti aspoň brzdou a stále mu ukazovati,
v tom hesle že mu nekyne spása.

V boji volebním — tolik zkušeností jsem
udělal — nerozhodují vždy poctivé úmysly a
schopnosti, nýbrž dvě věci, jež jmonuji ustá
leným cizím sloveín: organisace a agitace, a
bylo by siměšnou velkomyslností strany kato

lické, kdyby se jich dobrovolně vzdávala, co
ostatní strany vše na to obětují. Jak pak je
však možno politicky se organisovati bez spol
ků? Patří-li náboženství do politiky nebu ne,
o tom se již mnoho debatovalo od osobností
povolanějších a nedocíleno shody; proto musí
býti i nám prostým vojínům ponecháno, jak
o tom soudíme a tu pronáším svůj náhled
osobní, že bylo by to zbytečné u pro nábožen
ství nedůstojné, kdyby se tak dělo v onéch
případech, kde náboženství plné svobody po
žívá a instituce jeho na pokoji se nechávají.
Kde však se proti němu i v sborech zákono
dárných útočí a to zbraněmi tuk podskočnými,
jak se oamnoze dnes děje, tu nezbývá, než lid
oa tyto surové útoky upozorňovati a jej proti
nim organisovati, aby nenechal, jako ve Francii,
za katolickou věc bojovati kuóze a řády, ale
aby se za ni postavil sáw. Nepřátelé vynalezii
pro vše katolické slovo klerikální, tolik jako
kněžsk „aby si boj proti katolické církvi usnad
nili a daří se jim bohužel tak dalece, že mnozí
i dobří katolíci nechávají za katolickou věc
bojovati kněze, jako by pouze ti byli zu ni
zodpovědní. [v tom ohledu třeba nám poli- *
tického vzdělání lidu Či organisace.

Politické kluby křesťansko-sociální nejsou
protichůdaou činností katolických jednot, na
opak jich doplňkem. jednou jejích větví a já
si to dovolím nazvati neparlamentárně lží, ša
vy byly příčinou sporů, jež se u uás v kato
lickém spolkovém životě vedly. My na ven
kově jednali vždy svorně, my „neutonuli v 8a
mých sporech a smiřovačkách“, naopak my do
sporů, jež, jak známo, z osobních ohledů v Pra
zs bujely, ne jedoou smířlivě a také s výsled
kem zasáhli a já bych rád znal jméno jednoho
spolku katolického, kde by politika byla pří
činou třenic, neb dokonce rozkladů. Těmito
osobními spory pražskými jsme sice v české ve
řejnosti mnoho vážnosti nezískali, ale v po
měrech místních — a tu čianost já na výši
stavím — přece leccos dobrého vykonali. Ne
veda o tom záznamy, ale dátu jen jediný pří
klad. Vjednom volebnít okrese stáli proti sobě
Mladočech, Němec a známý český pokrokář
a redaktor. Přihlásil se i schopný křesí. soc.
kandidát sčítací, jemuž katolíci chtěli původně
hlasy své dáti, ale v poslední chvíli dověděli
se, že se učitelé v okrscích svých scházejí a
silně agitují pro pokrokáře, majíce oa své stra
ně protestanty, sokoly, socialisty i duchaře.
Poněvadž zástupci katolické strany poslední
večer před volbou situaci vzájemně objasnili,
učinili opatření hned ráno, aby katoličtí voliči
počtem as 250 dali hlasy své Mladočechu, tak
aby do užší volby 8 Němcem nedostal se po
krokář. A skutečně měl Mladočech pouze o
150 hlasů více než pokrokář, tak že do užší
volby přišel a ovšem i zvítězil on. Po volbě
poděkoval se Mladočech a ubezpečil, že nikdy
protikatolicky hlasovati nebude. Nebylo toho
mnoho, co v tomto případě se prosadilo, ale
katolíci byli rádi, že ze dvou zel, jež dnes by
ani zlem nebylo, mohli voliti menší. To dělá
politická organisace. Že by náš program pro
politika nebyl ještě pevně stanoven, to je
pouhá fráze, již může pronésti jen ten, kdo
Litomyšlský program jakživ v ruce neměl. Já
bych každé jednotě přál aspoň jednoho borli
vého člena a agitátora, který by vnitřní život
spolku udržoval, jako ty Vestálky oheň; pak
bychom nespolkařili na prázdno, neb dokonce
že to ten který náš představený rád vidí, ale
že je to v daešní spolkové době podmínkou
nezbytnou. Nechme akademických debat o jiné
no — vždyť všickni chceme jedno a všickni
víme, co chceme — ale pracajme! Dnes, kdy
jsme již patnáct let v práci, bylo by na sta
novení programu pozdě. Bouře větší než kdy
jindy hrozí dnes lodi Petrově, proto všickni
na palubu! Zůstane-li polovička v pobodlných
kajutách, neb dokonce budou-li se smáti těm,
kteří pracují, nedbajíce střiků rozpěněných
vlo, nebylo by divu, kdyby 1 ti pracovníci
umdleli.

Těch „povšechně vzdělávacích“ spolků je
dnes již tolik, že není věru pro nové patřič



ného místa. A život těchto spolků? — Na
mnohých místech žádný; katolické spolky však
přec jen žijí, třeba zůstávalo mnoho v tom
ohledu k přání a žijí jen proto, že jsou ka
tolická.

Bůb chraň nás, uby Se nás nezmocnila
nuda, jaká v ohledu vlasteneckém opanovala
krohy naší mladé intelligence, neboťodjakživa
nic nebylo pohodlnější, nic ale též bezúčelnější
a prázdnější, než — kritikářetví ...

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 2. prosince.

(Drobnosti, které mohou sajímati.)

Poslední dobou proskočily některými
pražskými denníky zprávy, že „Katolické Li
sty“ od 1. ledna 1904 přestanou vychbázatí.
Zprávy ty byly sice pochováváním“' doposud
živého, avšak nepochybně důležitým zjevem
při nich jest, že nebyly ani majitelem „Kato
lických Listů“ ani jejich nynějším vydavatelem
p. Václavem Kotrbou zajisté že z podstatných
a dobrých důvodů vyvráceny. To není žádným
tajernstvím, že jsou za dnešních poměrů „Ka
tolické Listy“ podnikem, který vyžadoje veli
kých hmotných obětí, jejichž ubrazení v nej
větší částce se ponechává trpělivosti pana vy
davatele. Proto přecházení přes rozšiřované o
nich zprávy bylo by pštrosí politikou. Že o
osud lista toho patrně jeví -se jistý zájem,
došlo nás z východních Čech několik dotazů,
co o záležitosti té a o nyaějších poměrech
katolické strany víme a soudíme. Jest to tudíž
záležitost šíře zajímavá, jíž věnovati několik
řádků bude docela místno.

Žejest dnes existence „Katolických Listů“
přes nový rok 1904 jistotně zabezpečena, toho
tvrditi nelze, poněvadž se nikdo nevyskytl,
kdo by to vyvrácením zpráv o jejich zaniknutí
zaručil. Tolik zatím musí v této záležitosti
postačovati. To však jest jisto, že kdyby
o „Katolických Listech“ rozšiřované zprávy
staly se z jakýchkolivěk důvodů skutkem, že
by v Praze ihned začal vycházeti denník, který
by po možnosti veškeré o katolickou věc za
jímající se směry hleděl pod jednu střechu
soustřediti a déle vésti. Přípravy k tomu jsou
hotové a celá řada osob k tomu připravena.
List ten musil by ovšem že napotom míti do
jisté míry Širší program, aby došel k udržení
svému potřebného většího rozšíření.

Více se o této záležitosti zatím říci nedá.
Existence „Katolických Listů“ jest dnes roz
hodně závislou od svého nynějšího vydavatele,
jest-li jim bude moci nebo chtiti další oběti,
jaké jim doposud přinesl, věnovati. O někom
druhém, kdo by to mohl nebo chtěl podnik
nonti, na ten čas nevíme. Pan Kotrba prokázal
existenci „Katolických Listů“ veliké služby.
Když se majitel jejich „Družstvo sv. Vojtěcha“
své doby rozhodlo, postoupiti vydávání jejich
zvláštnímu podnikateli, ucházela se o ně 8po
lečnost, jež se opírala o svatováclavskou zá
ložnu. Že však pan Kotrba vydávání jejich ve
svém závodě podržel, neznamená pro něho do

FEUILLETON.
Kapitoly o sobovrazích.

IV.
Píše J. S—a.

Sebevražedný sport posedl lidi tolik, že plno
smrtelníků zrovna dychtivě čeká na kýženou pří
ležitost, aby nějak své »hrdinství« před užaslým
světem osvědčili. Vždyť po sebevraždě má slávu
1 takový člověk, jemuž se dřív slušní lidé vyhý
balí. Jeden mladý krejčí zkusil mnoho svízelů se
svým tchánem. Jak děda se dostal ke krejcaru,
už se opil. Marno bylo všecko napomínání; krejčí
by byl už dávno starocha z chalupy vyhnal, ale
nechtěl zarmoutit svou ženu. Bylo to v neděli,
když tchán si vypůjčoval od zetě šesták, že prý
to nutně potřebuje k zapravení jakéhosi dloužku.

„ Alezeť znal dobře spády starochovy, nepůjčil nic.
»A tak je taky dobře<, zamumlal do dloubých
vousů děda a vykročil ven bez peněz; »když ty
takhle, to já tě naučím, že se starým Sejkem se
musí jináč jednat, »Já ti zatopím, že budeš do
smrti pamatovate,

A večer vytáhli starého Sejka z řeky. A teď
začalo vypravování : «Však chudinka stará zkusil,
že už to nebylo k snešení. Pořád s ním zacháseli
jako s dítětem, všude bo špehovali. Mohla by se
aspoň Mařka stydět, tolik trápit vlastního tatfka,
A že se dědeček někdy nepil? Chtěl zapít svou
bídu. Neměl-li pokoje doma, hledal jej jinde«. Že
se starý utopil hlavně ze msty, aby zetě vytrestal,
to nenapadlo nikomu.

Přede dvěma roky stálo v novinách, jak se
čtrnáctiletá dčeruška na půdě oběsila. Maminka ji
pro cosi vyplísnila, a uražené, emancipované sr- ;

cela žádného prospěchu, ale zakročení jeho
ušetřilo katolické věcí v Čechách nesmírnou
blamáš, kdyby byl totiž orgán její musil se
svatováclavskou záložnou neslavně amříti - - 

Nastalé letos v Čechách pronikavé změny
v obecném smýšlení, jež napořád přes rozma.
nitá pohoršení, kterých uváděti netřeba, není
katolickým principům nepříznivé, jsou ovocem
rozamné politiky osobností, kteréž pokládají
katolicismus za náboženství, které má toplem
svým projímati a pojiti veškeré společenské
vrstvy. Cestou touto zejména ve královéhra
decké diecési postopující působení katolíků a
jejich spolků docílilo překvapujících, atěše
ných výsledků, ano na všech stranách odpůrce
katolického smýšlení odzbrojuje.

Katolický princip není dnes více všeobec
ně odsuzován. Naopak. Přibyvá mu stoupenců
i tichých přátel, jimž se jisté svobody mínění
musí přáti nejen z důvodů rozumových, ale
proto, že dnes celá veřejnost vidí, že mezi sa
motným katolickým duchovenstvem jsou pa
trná různá, více méně se kryjící mínění.

Avšak šťastné uklizení řady sporných otá

naše v bojiště, která by veškerá katolické vli
vy zaměstnala a pohltila, svádí však některé
pány v katolické straně k domnění, že od nich
netřeba žádných prací a obětí. Domnění toto
jest naprosto mylné. Jakmile bude pro půso
bení katolické orgauisace zjeduán potřebný klid,
ihned zároveň bude zřejmo, jaké kdo v ní prací
a zásluhami svými zaujímá postavení. Až do
posad byli ve zmatcích ve vlastech našich pa
najících nejobratnější a aejčinnější osoby ka
tolické staveny v první řady zápasníků a na
místa nejvíce exponovaná. Tím se stalo, že vět
šina nejschopnějších katolických mužů buď na
bojišti tom se udřela, anebo alespoň duševně

organisaci především v radách a okolí biskopů
atd. náležela, dostali se často také pánové, již
se narodili, žili a umřeli. „Odpočívej v pokoji,
stojící na jejich pomnicích, bylo také beslem
jejich života.

Neníť hroznější charakteristikou snad nyní
již zacházejících poměrů v organisaci katolické,
jako vzpomínka Jaroslava Vrchlického na vzác
ného a slavného kněze Františka Douchu, který
církvi, vlasti a národu a jeho osvětě a poučení
nehynoucí služby prokázal. Šlechetný ten kněz
byl s Jaroslavem Vrchlickým v důvěrném po
měru a často ei mu stěžoval, že nemá ani na
lžička červeného vína, kterouž by, jak se do
mýšle), dovedl zkonejšiti křeče žaladkové, den
ně mezi 10.—11. hodinou dopolední pravidelně
jej v posledních letech šivota jeho stihající.
Krásné a zajímavé vzpomínky Vrchlického na
Douchu otištěny jsou ve premii, jíž letos spolek
„Máj“ své členy podělil.

Mluvili jsme o nich se slovutným, vysoce
zasloužilým knězem spisovatelem, který svou
šedivou, sedmdesátiletou hlava nad svým psa
cím stolkem při rozpravě té sklonil, na chvíli
se odmlčel a oak nám vyprávěl: „Své doby
jsem v „Čechu“ na stísněné poměry Douchovy
jemně upozornil. Ale z Hradčan přišel mně za
to nos, že se pro Douchu stalo již dost, še byl
totiž jmenován knížecím arcibiskupským no
tářem.“
===-=——————

déčko přece nemohlo takové ponížení lehce snésti.
Takové přenáhlení, jako jest mateřské pokárání,
musí se okamžitě potrestat, protože by to třebas
8 maminkou rostlo; ti rodiče by naposledy ve své
nedůtklivosti mohli upadnouti v takovou svévoli,
že by s dětmi dělali, co by se jim líbilo. A mnozí
rodiče opravdu jaksi nechtějí rozuměti duchu času,
nevědí, že teď musí vládnouti všude svoboda a
tak se odvažují docela i vlastní děti někdy plísnití
To je těžké provinění na právech individuality
a proto jen takové přehmaty hned pokárat! A tak
se rodiče mohou těšiti, že moderní svobodomyslné
dítky je brzy třebas za cenu krvavou naučí sná
šelivosti a humanitě. A jistě, že celé okolí litovalo
holčičku víc než maminku a že snad mamince
strpčilo nešťastné chvilky ještě pomluvou. Příklady
táhnou, a co udělala ona dceruška, bude následo
váno i od dítek jiných, které okusly ovoce po
znání. Kde nalezne otec účinnou zbraň proti se
bevražedným choutkám svého synáčka, nedal-li
mu výchovu náboženskou? Nebojí-li se hoch trestu
Božího, jaké pomaty za svůj čin se bude stracho
vat? Není-li po smrti odměny a trestu, nikdo mu
neublíží, kdyby třeba jeho tělo na kousky rozse
kal. Jeho pomsta sebevraždou způsobená by byla
dokonalá ; sám by se vyhnul všemu trestu, ale ro
diče, kteří i při přísné domluvě dobře to s ním
myslili, za své dobré snaby do smrti by musili
pykat.

Když se takhle vydaří některý student, který
má pro náboženství jen pobrdlivý úsměv, -ocitnou
se rodiče v okovech jeho vášní. Jest jim dbáti,
aby jiskru vzteku žádnou přísnějšídomluvou v ném
v požár neroznítili. A když takhle místo učení
takový synáček hledí si karbanu, co činiti? Pro
padne-li, napíše rodičům resolutní psaní: »Chcete-li
mému nezaslouženému neštěstí svými výčitkami
přidávati bolest novou, skončím všecko jednoduše«,

Jest to k nepochopení,jak je to možno,
že se v katolické organisaci v Čecháchten
navně vyskytojí případy, jež json nesmrtel
nými historickými dokamenty, vysvětlujícímí,
proč katolické smýšlení uunabylo zde náleží
tého mu významu a opevnění. A případy ta
kové objevují se pořád. Abychom nemosili se
dotýkati živoucích, obrátíme se pro jeden do
vzdálenéjší minulosti. .

Když r. 1828 působením K. Vinařického,
tehdy ceremonáře arcibiskopa pražského Vá
clava Chlumčanského z Přestavik, začal vy
cházeti „Časopis katolického duchovenstva“,
byl požádán Josef Jungmann, aby korrekturu
prvního jeho ročníku po stránce formální
prováděl. Tehdejší příbramský kaplan Jabulka
poslal však do časopisu toho jízlivý a divoký
článek proti — Jungmannovi. Redukce jej
ovšem zamítla, ale skutek ten nepokládala za
vhodné tajiti a neodsouditi — —

Dnešní smírné proudy, jež katolickou
společnost začínají projímati, jimž většina du
chovenstva se přikloňuje, nejsou ničím novým.
Ty mají počátky své již v letech dvacátých,
jak zachované korrespondence vynikajících če
ských kněží Karla Vinařického, Frant. Slámy,
kopidlenského děkana Frant. Vacka, Vincence
Zahradníka, Jos, Vlast. Kamarýta atd. dokazují.

Pro zajímavost a jako doklad smýšlení
nejlepšího českého duchovenstva dob před
březnových uvádíme výňatek z dopisu Josefa
VI. Kamarýta arcibiskupskému ceremouáři
Karlu Vinařickému ze dne 29. března 1828.
Kamarýt ma píše: „I častěji se doslýchám, an
Jebo knížecí Osvícenost, nejvelobnější arci
biskop Národa našeho milostivým příznivcem;
kýž svrchovaný Otec Národů za to co nejmi
lostivějiNaň vzhlédnoutia vším blahemhojně
odměniti ráčí. Byliť jsme dlouho dosti opu
štěni, nyní z mnohých stran již naděje kvitne.
Nenít to uejvznešenějších knížat ani biskupů
nedůstojno o jazyk národa, o jeho literatura
se ujmouti, ano bez dich nelze se pravého
blaha nadíti. Dosti hodní mužové a osvíceuí
to dokazovali, jak protřený čistý vkus teprve
cele schopen krásotu ctností, vznešenost ná
boženství pojíti a zamilovati náboženství Toho,
Jenž nejraději v přírodě krásné prodlíva), i o
vinného kmene, i a vlajících osení, i u lilie
olní se s rozjímáním, zastavil a pěknost je

jího šatu nad krásu Šalomounovu obdivoval.
Je to nejoutlejší kvítko, ač zřejmě Boha ne
jmenuje, ale dojemně o jeho lásce a kráse a
výsosti hlásá. Takť i kvítka literatury. Pročež
někteří velmi se mýlí, že literatura za nic
nepokládajíce, jen o otnostech jakýchsi a o
pobožnosti holákají. Onano zajisté tyto povy
Šuje, uny pak z výsosti a jasnosti avé paprsky
ji osvěcují a zdůstojňují.“

Takto duchovenstvo české smýšlelo již
tehdy, když otcové naši teprve na avét přichá
zeli. Proto nepokládáme dnešní proudy v ka
tolickém „smýšlení za žádrou novotu, ale za
pučení dávno nejlepšími z nejlepších zasetého
semene.

To jest naší odpovědí na došlé nás dotazy
o poměrech v katolické straně. Nepověděli jsme
sice vlastně nic, ale řekli jsme dost.

* o*

A rodiče honem píšou synáčkovi úzkostlivé, skoro
prosehné psaní, aby se jen vrátil domů, že ho ani
slovem plísniti nebudou.

Vybírám ze svých studentských pamětí tento
lístek: Sextán učil vykutáleného hošíčka, který
neměl z ničeho větší radost, jako když mohl ma
minku bodně podráždit. Když slabá maminka spí
nala bolestí ruce, synáček se nejvíc šklebil; věděl,
že semu nic nestane. Když hošíček obdržel špatné
vysvědčení, tu jeho instruktor se zmínil, že bude
asi zle, až se strýček o tom doví.

»Hm, jaké pak zle! To by moe uhodil je
nom jednou. Než by podruhé ruku napřáhi, už ,
jsem z okna na dlažbě, aby věděll« A pak takové
dítko vychovávejte.

A že i studenti umějí provozovati se sebe
vraždami znamenitý kšeft na účet rodičů, na to
jest svědectví dost a dost. Jistý synáček v kvintě
propadl, protože se víc obíral půllitrem a kartami
nežli knihou. Dluhů míč] dost, ale pokládal to za
do nebe volající luxus platit lidem takovým, kteří
bo nežalovali. Ale ty dluby ho přivedly na chy
trou myšlenku. Napsal domů srdcervoucí psaní,
v němž rodiče odprošoval za své poblouzení;
nemrzí ho jen ten špatný prospěch, ještě víc mu
je líto, že nadělal tolik dluhů, které nemůže splatit.
Jestliže bo chtějí rodiče trestati a nezapravísli za
něho dluby, střelí se, rozhodně se střelí. Ať ho
pak již doma nečekají.

Tatínek se doma podrbal za uchem, neměl
právě v kapse mnoho mediciny, která by vyléčila
synáčkazesebevražednýchchoutek.Ale mělv mě
stě, kde jeho synáček studoval, svého bratra. Ble
skurychle bo expressním dopisem poprosil, aby
dluhy jeho synáčka vyšetřil a sám zapravil; prý
mu s poděkováním pak vše vrátí. Také napsal
synáčkovi vlídné psaní; a ať prý se obrátí zatím
na strýce. Milý strýc byl mužem srdce dobrého,



Oprava. Ve předešlémdopise z Prahy
na inístě slova „stravoval“ sluší správně čísti
„uněhož jsem ge stavoval.“

Obrana.
Orel much melapá, ale krtkovi i kašdý

komár dobrý. opis „Přebled“, nemoba
v Obnově vyčenicbati nic, co by zasloužilo
spravedlivé výtky, utíká se aspoň k směšnámu
podezřívání. K dopisu z Prahy v č. 47. v Ob
nově uveřejněném připojuje tento znamenitý
výklad: „Pan dr. Řezníček je věru vynalézavý.
Nejnověji uvádí v „Obnově“ do služeb kleri
kalismn proti osvětě — i zdravotnictví. Upo
zorňuje opatrně a se zakrýváním cíle, že ve
řejné knihovny jsou šiřitelkami nakažlivých
chorob.“ — Redakce Obnovymusí doznati,že
se jí teprve teď rozbřesklo, co šelma pražský
dopisovatel svou úvahou o šíření chorob chtěl
docíliti. „Opravdu to učivil tak „opatrně a se
zakrýváním cíle“, že ani nám nenapadlo, kam
vlastně míří; teď teprv víme, že tc psal k vůli
tomu, aby utrpěl pokrok smrtelnou ráno. Tři
krát moudrý „Přehleda“, ty dovedeš čísti mezi
řádky líp aež Delitech mezi cihlami Bábelu.
Jest to ale chytrý pán ten náš dopisovatel!
Nikdo nedovedl jeho zakrytou zlobu objeviti,
až teprve kritický časopis „Přehled.“ Děku
jeme tudíž za upozornění. Ale když až jest
redakce t. ]. pončena o zpátečnickém úmyslu
svého dopisovatele, zdá se jí, že přece týž
nepřítel pokroku jednu chybu přes všecku
svou zchytralost vyvedl. Mlnovil-lio snadnosti
nákazy prostředkem starých knih, ta měl po
znamenat, že staré knihy v knihovnách farních
a v knihovnách katolických spolků nakažlivé
nemoci nešíří a že můžu člověka ua zdraví
zkaziti pouze stará kniha pokroková. Tak by
byl veřejné knihovny zabil na dobro, a zpá
tečničtví by mohlo jásati. Ale takhle? Jestliže
mlavil o nebezpečí starých knih vůbec, uškodil
pomalu víc klerikalismu ne: veřejným kni
bovnám. A tak jsme nalezli zase my jednu
moudrost, na kteroa ani náš dopisovatel, ba
ani kritický Přehled nepřišel. — Ale vážné
slovo: žid z Přehledu jest stejný jako žid
z Času. Každé bnatí katolíka stíhá zrakem
ostříže, ale o znemravňující „literaturu“ Čer
vánků, Záře, o socialistické „objevy“ v oboru
historie vymyšlené na potopu všeho katolického
nezavadí; v důvěrném dopise pastora Duška,
kdež se tak ležérně mluví o „případě annexe
Čech“, ve schůzce odbývané 8 pruskými pa
story nevyslídil Přehled také nic zlého. Ale
— v sebe novipnějším slově katolíka vždy
vidí špatnost a zpátečnictví.

Zkrátka lépe jest honiti se za komárem
v táboře našem, než léčiti skatečné a bolestné
vředy, že ?

A zase vzácnou starost © blaho
církve projevují — němečtí liberálové. S žá
dostí za zřízení německé diecése přišli k nejdp.
arcibiskupovi Pražskému ti poslanci němečtí,
kteří svorně 8 Wolfovci pracují na podvrácení
katolické víry v Čechách, aby mohl žaludek
protestantského Německa lehčeji naši zemi ztrá
vit. A najednou tito pánové, totiž dr. Eppinger,

ale velice opatrný. Když k nému marnotratný
kandidát sebevraždy přišel, řekl odměřené: »No,
já to k vůli tatínkovi srovnám; ale tobě ty peníze
du ruky nedám. To mi musíš dlužníky přivést
sem, abych měl jistotu«.

Moderní nadstudent pak sehnal čtyry kum
pány, kteří byli při pitkách jeho nejčastějšími spo
lečníky, smluvil se s nimi a hajdy ke strýci. Jeden
udal, že mu je student dlužen devět zlatých, dru=
bému kandidát sebevraždy dluboval pětku, atd.

— za velikého jásání celá vybraná společnost spě
chala do hospody. Nač se usmrcovat, když si člo
věk šikovným tahem může lehce tolik peněz opa
tříit? Kamarádi hodovali v bratrské lásce za vy
šálené peníze celé čtyři dny. —

: — Doma zatím padela maminka do mdlob, že
si hoch přece jen »něco udělal«. Ale chlapík při
šel domu červený jako růže; prý se přece jen
styděl přijít hoed na oči.

A některá ztracená existence dovede oprav
du z vyhrůžek sebevražedných si učiniti výnos
nou neprotokolovanou a nezdaněnou Živnost. Jen
kdyš dobrá huba neschází. A čím takový člověk
jest studovanéjší, čím větší herecký talent má,
tím se mu při tom líp vede,

Některý buržoa žije třebas až do padesáti
let pansky. jako kavalír — z nakradených peněz.
A když úřady na jeho machinace přijdou, vyhne
se všemu stíbání jednoduše stisknutím kohoutku
na revolveru. Opravdu šikovný to člověk! Vedlo
se mu jako v tureckém nebi, a když mu hrozila
svízel, vykoupil se z rukou spravedlnosti bolestí
trvající jen několik vteřin; co mu na tom záleží,
jestli že ho proklíná houf okradených lidí! On
to stejně neslyší. Proti takovému šikovnému vy
klouznutí z trestu bude lidská spravedlnost věčné
slabá. Zloděj, který neodpírá za svůj přečin ně

dr. Kiemann a dr. Bachmaon opovažují se mlu
vit před českým metropolitou ve juénu. kato
lického lida německého; tento lid dotčené pány
rozhodně neposlal, to by si vybral posly ta
kové, které je aspoň někdy vidět v katolickém
kostele. Dr. Eppinger dokazoval nutnost, aby
v německých krajinách byli kněží němečtí. Bylo
by to ovšem v pořádka, to my sami také uzná
váme; Čech by také nebyl příliš potěšen, kdy
by mu evaogelium kázal kněz, který jazyk náš

"hned s počátku dobře neovládá. Ale kdo za to,
že často německá osada musí se spokojiti s če
ským knězem? Zato rozhodně nemůže ta okol
nost, že v Čechách ryze německé diecése ne
stává. Nevědí nic oni starostliví pánové o vel
koněmeckých štváčích, kteří katolickou církev
dovedou studojící mládeži věmecké soustavuě
zošklivovati, tak že skoro žádný německý stu
dent do seminářů nevstupoje? A přestanou tito
lidé štváti stadentstvo proti naší víře, až bude
německá diecése do opravay zřízena? Ano pá
nové, zkoumejte na předním místě důkladně
příčinu, proč právě německých abiturientů tak
málo do seminářů vstupuje. Všimněme si na
př. diecése litoměřické, kde převládá v semi
páři i v úřadování učmčina; jsou tum snad
liberálové katoličtější? Právě tam heslo „Los
von Rom“ plane s největší náruživostí. Pokud
liberální poslanci němečtí sami nepřestanou
katolickému lidu německému škoditi, ať zane
chají farizejského obtěžování Pražského metro
polity. Kde mezi katolický lid německý ne
vnikl štvavý tisk Wolfiánský, tam se těší český
kněz obecné vážnosti; ale kde se zakořenily
zásady Eppingrovy a Schonererovy, tam bude
mít očistec i poctivý kněz německý.

A pak. nemohou Němci naříkat ani
v nejmenším, že by snad český kněz v ně
mecké nebo umníšené osadé německé národnosti
ubližoval. Česká liberální žornalistika, chodíc
se zavázaným zrakem kolem germanisujících
židů, spílá katolickým kněžím internacionálů,
kteří nemají citu pro národnost, z níž vyšli;
na druhé straně zase sami někteří němečtí
kněží v posledních dnech prohlásili, že kuždá
fura v německém území, kde jest Čech farářem,
jest ohniskem výbojného počešťování.

Tito pánové ani nevědí, jak veliký kom
pliment českým kněžím očinili; taková slova
by nevypustil o českých kněžích český liberál
nikdy. Ala zrnko pravdy přece jen ti němečtí
kněží měli; české duchovenstvo ani v němec
kých a smíšených osadách nezapomíná na svůj
původ a sastává se národnostních práv kolla
tarníků českých. Že však Němcům při všem
tom nijak neabližuje, nejlépe lze poznati
z toho, že se žalobcům nepodařilo sehnati,
přes všecku námaho ani jeden podstatný dů
kaz na „čechisaci“ českých kněží v smíšených
farnostech.

Poslanec farář Blahboveca jiní čeští kněží
v Pošumaví důrazně žádali, aby jim byl podán
důkaz, že v národnostnítm ohledu české kněžstvo
německé kollaturníky zkracaje. A odpověď na
to? Hrobové ticho. Německým poslancům jest
ovšem proti mysli, že přes nedostatek něme
ckého kněžetva vládne ještě v mnohých ně
meckých kollaturách klid a spravedlnost; oni
potřebují čířiti germanisační výboj všemi
prostředky a za každou cenu. Jak by se vedlo————----------
čím pykati, stojí nad takovým charakterem přece
jen trochu výše. — A bude-li nevěra pokračovat
dále, rozmnoží se i počet takových násilných
smrtí. Nevěří-ji člověk v posmrtný trest za hříchy,
pak ho víc těší dobrý život a kratičká smrt než
strádání při poctivosti a zdloubavá smrt přirozená
k tomu všemu.

Lidé nevěřící ovšem si zkracují bez rozpaků
život i pro malichernosti— jak již dříve ukázáno.
Jestliže někobo něco málo zabolí, nač to snášet?
Sám si takový člověk hledí namluvit, že jest to
pro něho vlastně nesnesitelné a proto pryč s ži
votem, který nechce napájeti jen simou radostí!
Ale to by měl každý člověk příčinu k sebevraždě;
vždyť není smrtelníka, který by v jistých okam
žicích mnoho netrpěl. Každý by se mohl vymluvit:
sJá tu svou mizeril také nemohu déle snést«. A
to by bylo nějakého vraždění|

Ve středověku, v době, kdy byl život pro
lidi drsnější, snesli křesťanéhrdinné největší muka,
aniž pomýšleli na sebevraždu. Tehdy byla sebe
vražda téměř věcí neslýchanou. Pevná víra v Boží
odměnu, pomyšlení na trpělivost mučeného Krista
— toť byl velký balsám i na rány nejhorší. Ale
teď? Prý náboženství seslabuje energii, ale já mys
lím, že to dělá právě nevěra. Vzpomeňme si, jak
dovedli celé měsíce, ano i léta trpěti za své pře
svědčení křesťanští mučedníci a — neučinili konec
svým útrapám sebevraždou. Za to člověk nevěřící
často pro nejmalichernější útrapu prchá z kolbiště
života. Ovšem k rozličným hříchům dodává nevěra
energie dost a dost. Zdravá křesťanská výchova,
která učí jak dokonalému sebezáporu tak pravé
statečnosti, jest proti sebevražednému moru lékem-še

českým menšinám v kýžené německé diecésí,
to už si každý dovede na prstech vypočíta.
Nevědí pánové na př. nic o Blížejově? Ač
bude katolický německý lid s kněžstvem
českým úploě nespokojen, nepošle k.metropo
litovi dra. Eppingra, ale lidi zcela jiné. Bylo
by to věru smutné, kdyby ve vnitřních zále
žitostech církve naší měli rozhodovati lidé,
kteří jsou jejími nepřátely.

Politický přehled,
Říšská rada zasedá sice už od 17. listopadu,

ale dosud se vzmohla pouze na rokování 0 za
bajovací řeči dra. Kórbra, jež teprv dne r. pro“
since bylo ukončeno. Poslanecká sněmovna bude
zasedati do pátku 11. t. m, oby se jen zabývala
pilnými návrhy, poslanců mladočeských,
ježto tito kromě předlohy o akci nouzové
žádnou jinou vládní předlohu propustit nechtí.
Bylo Čechům i připomínáno, že kdyby pro
pustili první čtení zatímního rozpočtu, vláda dala
by jim ve výboru rozpočtovém uspokojivé pro
hlášení ve příčině moravské university. Ale čeští
poslanci se sliby už nepočítají, čekají jen na jisté
skutky. Tak tedy nastane zase vláda $ 14. Už
přece měli by tam ve Vídni poznat, že s takos
vým vyčkáváním a vyjednáváním nikam nedojdeme.
Rozvrat a úpadek na všech stranách. Třeba jen
silné ruky, kterou vláda dosud neukázala a pak
rázem vše se změní. Šíří se pověsti,že nástupcem
dra. Kórbra stane se místodržitel království Če
ského hr. Coudenhove, — Protirakouské výtržnosti
v universitních městech italských v minulém týdnu
byly velkých rozměrů. Neslýchané uvítání, jakého
se dostalo od německých studentů vlaskému pro
fesoru Gubernatisovi v Inšpruku, jenž nucen byl
od přednášek upustiti, pobouřilo celou Italii.

Na základě císařského nařízení budou se
v Čechách vybírat dosavadní zemské přirážky
dále. Zemský rozpočet pro německou obstrukci
na sněmu českém schválen nebyl. Císařským na
řízením vnáší se v zemské zřízení vláda $ 14.,
ač zemské zřízení podobného paragrafu v Čechách
ani na Moravé nezná.

V Uhráchvyjednávalose právěosmír mezi
vládní stranou a oposicí. Podnět k tomu zavdala
řeč Fr. Košuta, jenž nabídl vládě a její sněmovní
většině mír za cenu upuštění od dvou schůzí
denné a rozšíření volebního práva a nového roz
dělení volebních okresů. Hr. Tisza vyslovil souhlas
s těmito požadavky a navrhl, aby za příčinou vy
jednávání konala se příští schůze sněmovní až ve
středu. Návrh potkal se souhlasem. V debatě vy
slovili řečníci oposice ochotu k uzavření míru,
jen posl. Holo a Ugron hodlají se svými přívr
ženci pokračovat v boji. Vyjednávání s Košutem
se nezdařilo, obstrukce propukla znova. Vedoucí
liberální osobnosti všech okresů města Pešti vy
slovily se, že nutno již vystoupiti proti obstrukci,
která stává se osudnou zemi, ježto poškodila
nejen ústavu, nýbrž také veškeré zájmy průmy
slové a obchodní.

stavní výbor norvežského sněmu jednohlasně
se usnesl doporučiti sněmu, aby byl zamítnut
návrh na vydání základního zákona o hlasovacím
právu žen, ježto se dosud nabylo málo zkušeno
stí o účincích obecního volebního práva žen, a
pak že dosud nenadešla doba pro takové rozšíření
volebního práva.

Porta konečně se vyslovila pro reformy
mocnostmi jí vnucené, Jde ovšem o to, zda se
také konečně odhodlá k provedení jich. Make
donští povstalci z dosavadních dvou komitétů
utvořili sdružení jedno, které majíc as 1 milion
franků zabývá se nyní sháněním peněz a zbraní,
aby na jaře mohla býti podniknuta čilejší akce.

Napjetí mezi Ruskem a Japonskem se po
slední dohou zvýšilo. Rusko nedávno pohrozilo
vládě čínské, že na stranictví Číny Japonsku
v otázce korejské odpoví nejpřísnějšími opatře
ními. Ježto vláda čínská této výstrahy nedbala,
obsadilo Rusko Cheng a Mugden, nejdůležitější
to body, známé již z války čínsko-japonské,

Kdyš byla sřísena společná luthersko-česko
bratrská konsistoř v Čechách, „sami mesi sebou
jak političtítak kněší se nesvovnávali, jední druhé
podhlídalé, 1 mesi těmi dvanácti obnovenými kon
sistoriány veliká mesvornost byla, jední druhým
na vsdůru (ma vsdor), co mohli protimyslného, či

nili, jednédruhé haněli, pikartovali, vinovali,
Be se jedni pod druhých pláštém kryjí, sobě vy
čítali a skůro ma tré děláté se chtěli. Děkanství do
vsí přenášeti chtěli s měst, kašdý chtěl svou víru
máti,o agendu (stram obřadů) nikdy se smést ne

mohli; « «+ an fa konfessí česká, ani augšpurská
jim obstáli memohla, stary i novy sabramentáře
81 vymyslili,augšpurskou variafam et invariatam

esstonem nasývali. Němečtí kněží, svláště ci
sosemcs, kteréš páni stavové bese všech jejích sá
sluh k své konsistoři akonfessí přihrnuli, naprosto
tou konfessí ami konsistoří řídátá se nechtěli“

Tak Keselius v kronice Boleslavské.

(Winter: Život obrkevní,340—1.)



Z činnosti katol. spolků.
Socialni kurs v Hradci Králové.

Drobý cyklus přednášek soc. královébradeckého kursu
byl věnován zájmům dělnickým a maloživnostenským.
Při tom vzpomenato bylo též spolkového života. Za
jímarou a velmi poučnou byla přednáška p. Babe
níčka, přednosty úrazové pojišťovny, jednající „O úra
zovém pojišťování dělnictva.“ Slovutný odborník ros
dělil avůj výklad pa několik nejdůležitějších otázek,
na něž odpověděl přiměřeně srozumitelným pojedná

ním. V krátkém výtahu pojednávalp Přednosta otěchto bodech: Z 8 millionů dělníků v Rakouskupra
cajících jsou pouze A míli. pojištěny. Z těchto mnozí
nedovedou těžiti z právní ochrany, kterou jim zákono
dárství v době úrazu pojišťaje, neboť zbasta svůj
právní nárok z nevědomosti promlčají. Závody pra
cojící stroji nějakou živelní sílou poháněnými musí
své dělnictvo ka pojištění přiblásiti a podnikatel
z placené premie ze dělníka může si pouze '/,„ ob
nosu strbnouti. Každý úraz sebo menší má býti aapoň
soudrahům v práci aneb dílovedoacím ohlášen s kaž
dý vážnější do 5 daů úraz. pojišťovně. Na to podal
p. řečník přebled stupnice vyplácené renty v době
úrazu aneb úmrtí, upozorniv na to, že proti výměru
renty lze vědy odvolsti se ku rozbodčímu soudu
v Praze. Rekurs tento může si každý napsati sám na
arch papíru a cestovné ku výslechu v Praze bradívá
každéma rekarentu pojišťovna sama. Rovněž všecky
doklady ku jednání = pojišťovnou jsou úplně všech
kolků prosty. Po zajímavé přednášce, která byla a po
chvalou shromážděním přijata, rozpředla ve čilá de
batta, při níž p. přednosta ochotně všecky dotazy
zodpověděl. Drabou přednášku v záměnu s p. redak
torem Myslivcem proslovil p. redaktor Pochmon, po
jednav v zákoně spolčovacím, shromažďovacím a tia
kovém. Jakkoliv mluvil p. řečník o věvech spolkových
dosti známých, přece dovedl podati obsah avého před
mětu zajímavým a poutavým spůsobem, Třetí před
náška měl p. řezbář Jenšovský, starší královéhradec
ké jednoty katol. tovaryšů. Pojednával „O živnosten
ském řádu“ ze stanoviska historického a praktického.
V úrodu ocenil výbornou působnost starých cechů,
které Jiberalní kazisvět škrtnutím péra zprovodil r.
1859 ze světa, aniž by dodnes poskytl za ně náhrada
řemeslnictvu přiměřenou. Rečník podal výměr a roz
dělení živnostenských podniků a pojednal o zákoni
tých náležitostech ku získání živnostenské rmy. Na
stínil příčiny živnostenské krise a poukázal na léčivé
prostředky, jimiž nutno ohroženému živnostenskému
stavu pomoci. Přednášza tato vyčerpala v podetat=
ných rysech povšechná přání našich maloživnostníků
a svědčila, že p. řečník zabývá ee bedlivě socialním
studiem. Přednášku byla vlídně přijata shromáždě
nými delegáty, jichž dostavilo se poněkud více z ven
kova. Pro příští cyklus dne 13. prosince získáni jsou
na slovo vzatí odborníci a vyškolení řečníci pro otáz
ka rolnickou, politickou a historicko vlasteneckou.
Doufáme, že kruby rolaické budou četněji zastoupeny.
Zvláště z okolí hradeckého očekáváme tento den větší
pozornost ku socialnímu karau.

Svato-Josefská jednota pro Slezské
Předměstí a okolí konala v neděli 29. listo
padu 1903 valnou hromada, před níž promluvil dp.
jiří Sahula, redaktor z Hradce Králové. Za thema
volil řečník vztah mezi náboženstvím a pokrokem a
prostotou mlavy i praktickými doklady ze života
všech tříd lidatva upoutal s veselostí spojenou pozor
nost přítomných. — Po přednášce poděkoval dp.fa
rář K. Kotrbelec, předseda jednoty, vp. řečníkovi a
vyslovil přání, by častěji do jednoty zavítal. — Po
té odbývala se valná hromada jednoty. Zvolen nový
jednatel a ostatní členové výboru potvrzení, přijati
noví členové a rokováno o volných návrzích. Tím pro
gram vyčerpán a valná hromada akončena. Další čin
nosti jednoty žehnej Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Z průmyslového masea v Bradei

Králové. Na žádostpřihlášenýchúčastníků I. účet
nického kursa započne vyučování již v úterý dne 8.
prosince o půl 7. hod. večer v obchodní akademii ve
3. učebně v 1. posch. Všichni přihlášení účastníci
kursu se žádají, aby se dostavili najisto k zahájení
kursu. Celkem přihlášeno 24 účastníků. — Návštěva
čítárny průmyslového musea v uplynulém měsíci
stoupla opět do té míry, še bude nutno návštěvu stu
dujících nišších tříd všech ústavů omezitina
jeden večer v týdnu a sice na středu, nemá-li kleu
nouti návštěva a zájem vážných, čĎítárnu výhradně
za účelem studia navštěvujících osob naší intelligence
i řemeslnictva. Tak navštívilo v listopadu čítárna
954 osob. Domů půjčeno 877 osobám 2038 předloh
neb knih odb. V čítárně vydáno na 1195 šádanek
přes 6880 předloh neb knih, vedle spisů každému
v přírační knihovně volně přístupných.

Ze Všeodbor.sdružení kř. dělnictva.
Schůze usšího výboru dne 28. listopadu. Přítomní:
Urban, Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemoc.
uděleny: J. Kociánoví v Náchodě za 18 dní 11 K,
Fr. Dividovi v Klatovech za 7 dní 6 K, J. Vilímov
sakému + Sedlci sa 16 dní 6 K, A. Oberreitrové
v Hlinsku za 7 dní 3 K, J. Holickému v Týništi n.
O. sa 7 dní 6 K; podpora v nezaměst. B. Jurickéma
v Parníku za 7 dní 3 K, J. Hanslovi v Kostelci n.
O. za 14 dní 4 K. Přijati 2 členové.

Papežská akademie v Boerromeou.
Chovanci bisk. studentského semináře „Borromaea“
v Hradci Králové napořádalí v neděli dne 29. listo
pada 1908 slavnostní akademii na počest av. Otce
Pia X., kterou poctil svou návštěvou Joho Milost
nejdůstojnější pan biskup Th. Dr. Josef Doubrava
a vadpp. členy katbedrální kapitoly a celá řada před
ních hradeckých osobnoatí, s niché uvádíme zejména

E t. pp. místodrš. radu Steinfelda s chotí, stát. návi,atuše a chotí, prof. Miřiovského, semask.radu Fišera,

prof. Wiplera, továrníka Petrofa, řiditele Seda s chotí
atd. Pořad akademie byl velmi pečlivě osstavon a
překvapující precisností přednesen. Akademii zabájil
oktarán Vodák vřelou vítací básní pdp. biskupa, jenž

př této přílešitusti poprvé vstopoval do Borromeau návětěvě chovanců. Hnedna to přednesl šestnácti
dlenný orkestr Ulimannovn „Onvertnru k činobře“.

Hol popodetní“. Řeč k ocenění významu papežeÚva XIIL a Pia X proslovil pěkně oktaván Komárek.
Škroupovu „Hymna papežskou“ zapěl smíšený sbor
v úpravě p. vicerektorem Jurkovičem opatřené. Zd.
Fibichovy písně „Toušebný jara jiš zavítal čas“ a
„V kterém kraji poutník aloší“ pro dva solové hlasy
s průvodem klavíru přednesli sdařile oktarán Vodák
s septiman Šolc. Recitaci Jaroslava Vrchlického „Le
genda o sv. Zitě“ s porozuměním náležitým podal

sextán Musil. Novotného „Slovácké písně“ a Hory,hory zelené, b) Kysuca, pro chlap. hlasy s prův. kla
víru, našly vlídného přijetí a obecenstva. Mužské sbo
ry Maškův „Věj, větérka“ a Knablův „Ave Maria“
poskytly znamenitě vyškolenému pěveckému oktettu
vzácnou příležitost ku získání opravdového obdivu.
Gaalova „Suita ns česko-moravské písně“ pro klavír,
barm., housle, violu, cello a kontrabas vynesla rov
něž bouří pochvaly. Vášný program osvěžen byl žer
tovným „Zastaveníčkem od Čecha“ pro tenorové solo a
devítihlasý možský ebor a klavírem. V závěrečním
tomto čísle strhl oktaván Vodák svým salonním hu
morem celé obecenstvo ku venelé náladě. Po skončené
akademii ujal se slova ndp, biskap a vřelými otec
kými slovy projevil chovancům uznání nad ušlechti
lou myšlenkou a zdařilou formou právě skončené slav
nosti. Povzbudiv chovance ku pěstění pravých idealů,
ujistil je a celý ústav ovou blahovolnou přízní. Za
povenesené nálady opouštělo četně sbromážděné obe
censtvo ústav, kde slovesné, pěvecké i budební umění
nalézá tak vřelé pěstitele.

Mikulášský dýchánek pořádájednota
katol. tovaryšů v „Adalbertinu“ v neděli dne 6. pro
sínce. Koncertoje výborný sbor tamburášský a hu
dební kroužek. Rozdávánídárkůa žertovné deklamace.
Vstupné za osobu 40 h a za rodinu 1 K. — Začátek
o 7'/, hodině. Dárky přijímá p. Jakubský v I. po
echodí Adalbertina čís. dveří 16.

Záležna v Hradel Králové. Výkazsa
měsíc listopad 1903, Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,572.473'24, vloženo K 144.715-84, vybráno K
181.228:48, stav koncem měsíce K 1,536.960:10. Stav
půjček počátkem měsíce K 1,283.896 86, půjčeno K
113.979-15, aplaceno K 111.288 57, stav koncem mě
síce K 3,226.087:41. Počet účtů 2.394, reservní fondy
K 110.280:48, závodní podíly K 61.560.47, pokladní
obrat K 667.633.69.

Atelier Langhansův — v meoei.
K nejnovějším vynálezům řaditi dlužno fotografování

portrétů při umělém avětle. Ateliera dvor. fotografa p.nghanse patří zásloha, že první zavedl tuto no
vinku a to e výsledkem stkvělým. Na základě svých
stadií na pařížské světové výstavě sestrojil p. Lang
hane apparát, jenž jest chráněn patentem. Tímto
strojem možno fotografovati osoby při umělém avětle
tak zdařile, že obraz jest dokonalý, jako by byl fo

vopralován při nejlepším evětle denním. Podobiznytakto získané vyznačují se zvláštní měkkostí a pla
stikou. Atelier páně Langhansův jest vůbec mesi

praními závody, které tento způsob fotografování zavedly.

Ztráta. Tento týden ztratil p. S. cestou do
Všestar mlatý řetízek od hodinek. Nálezce se prosí,

by řetízek odevzdal v administraci t. |. za slušnouměnu.

Klieporove divadle. Společnostpáně
Housova je pravda přičiňaje se velmi opobavení obe
censtva. Pondělnístudentská komedie Charleyova teta
podala nový důkaz o umělecké snaze. Komedie pro
vedena byla opravdu skvostně. Jen ve dvou bodech,
které ostatně byly asi přidány, mělo býti šetřeno více
studu. Středeční pak hra Král Harlekýn, v níž poho
atinsky vystoupil p. Ed. Vojan z Národ. divadla v Pra
ze, přivábila dodivadla nesčetné ctitele umění. Sou
bra čestně řadila se k produševnělým výkonům vy
stoupivšího umělce Vojena. — Přesnějších zpráv nemů.
žeme dávatí, ježto ani divadelní návěští se redakci
naší nedodávají.

Mikulášskou zábavu pořádá v neděli
6. prosince místní odbor Českoslovanské obchodnické
besedy v Hradci Králové v aále šivnostensko. čtenář

ské jednoty. Program novĎ spojen s rozdáváním dárků,hudba p. Česenka z Kuklen. Začátek o půl 8. hod.
večer. Dárky přijímejí se ©neděli v den zábavy v sále
živnostensko-čtenářské Jednoty. Vstupné: Osoba 31 kr.,
rodina 61 kr. včetně s národním kolkem.

Přednášky dra. Framt. Čády „Oduši
dítěte“ těšily ne zasloužené pozornosti. V prvé
přednášce rozbovořil se p. professor o vzniku a vý
voji řeči u dítěte, ve drobé předvedí dítě jako žáka
poukazuje tu na únavu dostavující se při vyučování.
Před třetí přednáškou v neděli 29. listopadu uspo
řádána byla výstavka uměleckétvorby dětské, která
znázornile rozumový a citový vývoj dítěte, jsouc zá
roveň průvodcem konečné přednášky, jednající o po
měru dítěte k umění. Pan docent přednášel jasně a
srozumitelně. Návštěva byla hojná. Ta mělo býti
vlastně na místě, aby o duši dětské promlavil učitel
filosof z praxe ze školy národní.

Z Týmiště m. ©. Příjemný připravil večerminulou neděli p. t. obecenstvo z Týništěa okolí
snaživý zábavní odbor naší milé katol. jednoty; se
hrál totiž za obětavého režiséretví místopředsedy p.
J. Tůmy snámou již Lokayovu veselohru „Růžová
pouta“ a to tak úspěšně, že by výkon jeho i pod
ostrým nožíkem divalelní kritiky Šťastněobstál. Bylyť
úlohy mezi účinkující promyšleně rozděleny, jimi
pečlivé nastudovány a pak s takovým procítěním a
prošitím předneseny, že děj, jak se o, odehrával
se nikoliv před námi na jevišti, nýbrá. ve skutečném
životě, a my byli jeho tichými napjatými pozorovateli.

Jak obyčejně, tak i tentokráte zasloašenou pozornost
upoutala k sobě slč. Kovaříčkova v osobě horory,
ješ námluvou manželů Bonnenecheinových, kteří sna
menité representanty nalesli ve sč. Šejnové a p.
Bílkovi, jako vdova po úředníka, provdavši seza pe
kaře Nimra více z lásky k peněsům nešk osobě jeho,
uchvacaje v domě neobmezon vládu, pohrdá svým
mužem, jej za nola považuje, tyranisoje, otrockými
pouty svírá a při toms přepychemšíje. Sympatickým
zjevem ukázal se p. Bartoš v úloze dobrého trpělivého
pekaře Nimry, jené pod despotickou dressurou své
„Paní“ stěží svléká volné, pohodlné pantofle prostého
pekaře, aby -obul těsně avírající lakýrky salonního
gentlemana, jimž nemůže přivyknouti a tak trpí, až
soustrast vsbuzuje, až konečně nevinnou lstí sosno
vanou jeho přítelem a kollegou v povolání Mikšem,
kterého velmí obratně sehral p. Pytlík, zvláště pak
dobrotou svého mi:ujícího srdce přivádí svou šenn
k lepšímu poznání, tak že si ho potom váší, za zá
otěru ženy mistra pekařského se nestydí a tak pouta
otrocká seměňoje za růžová. Plnou měrou jako jindy
samlonvalo se i vystoupení slč. Jos. Kosinovy v ú
loze vdavek chtivé vdovy Stroblové slečny Čermákovy
v úloze věrné slažky NimrovyRozárky, zdařilé byly
i výkony ulč. Kubrové, Kalinové, M. Kosinové a pp.
Kosiny a Sejkory. — Posluchačstvo plnou měron jsouc
uspokojeno rozcházelo se, těšíc se na brzkou novou
bra. Zdař Bůh!

Poslanec Jam Jaroš zemře!dne 28. li
stopada na ovém statku v Cáslavkáchu Jaroměře ve
věku 80 let, raněn jsa mrtvicí. Ved] nám svůj statek
a vlastním přičiněním dostslo se ma celé řady čest
ných občanských funkcí. Byl říšským a zemským po
slancem, členem výboru zemědělské rady, starostou
místním i okresním (v Jaroměři), předsedou místního
i okres. hospodářekého spolku, Dílem jeho je též obilní
skladiště v Jaroměři, první to české obilní skladiště
vůbec. Byl sice Mladočechem, ale prací arou náležel
agrárníkům. Čest budiž jeho památce!

Hrabě Vojtěch Štermberk, jenžsvými
řečmi a politickými brožurami stal se v českých ze
mích osobností velmi známou a který otevřeně hlásí
se k národu českému, jest na některých mfetech vo
liči vyzýván, aby se uchásel o poslanecký mandát
ve volební skupině do říšskérady na Královéhradecku
úmrtím posl. Jaroše uprázdněný.

Osobní. Pan P. František Knap, vojenský
kaplan v Praze, jmenován c. a k. vojenským kurátem
v Linci,

Jednota div. ochotníků v O ě
uspořádá ku poctěP. T. ct. p. K. L. Bourdona, I.
rešiséra, k jeho jubileu S0letého ochotnického půso
bení v neděli dne 6. prosince t. r. slavnostní před
atavení: „Žena“. Román z cakrovaru ve 4 jednáních
s proměnou. Napsa! K. L. Bonrdon. Začátek o půl 8.
hod. večer. Čistý výnos určen na ošacení místní
chadé školní mládeže.

Sňatek. Pan Fr. Šafránek,rolník a redaktor
„Sel. Listu“ v Dolním Městé a slč. Marie Maršoanova
taktéž z D. Města slavili dne 24. listopada ve farním
chrámu P. v Lipnici svůj aňatek.

Letošní výstavy Pardubická » Ho
řleká přispěly k tomu, že jsme zase o mnohou zku
šenost bobatší. V jednom z předcházejících čísel po
ukázali jeme na to, jaké sammy penězjdou od nás
za tkalcovské výrobky do ciziny, kdeštojest možno
doma za pakatel výrobky podobné, ne-li ještě lepší
jakosti dostati, Zmínili jsme se o tom, še na př. malé,
horské městečko Hlinsko vyrábí všeho druhu tkalcov
ské výrobky jako: koberce (v úžasně levné ceně),
záclony, pokrývky na stůl a postel, pléty, šály, věsho
drabu plyšové a hedvábné zboží atd., které často
jako cizí zboží kolikerými rukami za drahé peníze
přichází do obchodu. — Dnes chceme poukázati na
výrobky jiného druhu, které zvláště na Pardabické
výstavě pozornost obecenstva budily. Pan Kurel Jirka,
výrobce rákosového pletiva na stropy v Hlinsku, byl
na východočeské výstavé v Pardubicích vyznamenán
zlatou medailí za předmět vystavený. Rákosové ple
tivo jím vyráběné získalo si obliby a dobrého přijetí
od pp. stavitelů, čemuž nasvědčují četné dotazy a

objednávky, od zmíněné výstavy činěné. Při tomto
pletiva jeho lehkost a trvanlivost, zvláště alo úspora
Času a mzdy jest význačná. K této rychloati přispívá
ta příznivá okolnost, že vyrábí rákosové pletivo dle
přání odběratelů v různě udané šířce ve svazcích 20
m*, jakož i to, že lze rohože tyto stříhati v pásyli
bovolné šířky, stejné pevnosti, ježto jsou proplétávány
štyrským vyhřívaným, galvanisovaným drátem a dů
kladně pracovány. Další jejich velikou výhodou iest,
še při rákosování přes ně žádný drát více napínati
se nemusí, předně proto, že drát už takto jest blízko
sebe za drahé, že mají silný drát rovoč napjatý na
té atraně, od které ae pletivo příbíjí, takže rákos
velmi dobře drží. Za jedním neb dvěma rákosy jest
slabší drát kolem obtáčen. Pro tuto jejich důkladnost
a osvědčené upotřebení mohou se tyto rohože 00 nej
lépe doporačiti.

Ze Sedlec m Kutné Hory. Našeod
bočka věsodbor. sdrušení odbývala dne 29. listopadu
1908. v místnostech hostince „u české korany“ první
valnou hromadu, v níš mimo spolkové záležitosti a

rovedení voleb byla poučná přednáška dp. J. Pruče, kaplana z Nebovid, „o české pouti doLard“.

Řeč p. řečníkova trvající 1 a půl hod. proplétánabyla v popisu i dojmy, úvahami o poučení nábošen

ském a samlonvalspoč vem ptoný m u velkému se sešlým. tek spolkové knihovny jeme
Pini Další rumost naší odbočky žehnej Pán Báb;

Honšinovým pracovníkům maŠtochu.Akademický spolek Sázaran chce podjati se menšino
vé práce na Štocku a prosí tamější pracovníky za
sdělování informací, pokynů a obzvláště též adres.

EZKněžice u Král. Městce. Vnedělimi
nulou, dne 29. listopadu, konal náš Polit. klub křesť.
sooislní veřejnou epolkorou schůsi v obci Voseku. při
níš vzácný a milý náš příznivec p.Hynek Barian, ři

ditel hospodářeké školy v Novém [ěšově, konal přednášku s obora hospodářství -—-jak již předem jeme



oznámili. Výklady velect.p. řiditele, podáraré ob
vyklým arosamitelným a rrdečným spůsobero, přijaty

vd obromášděného posluchačstva s upřímným Vděkou
a sejisté že mezi naším lidem mnoho dobrého půso
biti budou. Přes to, de počasí bylo v ten den velmi
nepříhodné, byla schůze mimo očekávání velice Četné
navětívena. Při této příležitosti ku podněta člena klobn
našeho, p. Klimeše star. = Kněšic, podniknuta sbírka
milodarů ve prospěch snbožených krajanů nadich na
„českém jibe, ješ vynesla 33:40 K. Zaplat Bůh!

Různé zprávy.
Práve stram. Dr. Kórberjeko ministrvnitra

vydal zemským oprávám výnos, jímá ve nnřisuje, aby
úřady správní vycházely vstříc obecenstvu. Výnosem
tím ukládá, aby zvláště při jednáních, při nichš po
vaha věci výslechu stran požadaje, stranám poskyt
pata byla možnost úplného vyjádření. Úřady politické
bedlivě na to mejí bleděti, aby jich rozhodnatí při
pojeny byly dostatečné a přimětené důvody. Zvláště
pečlivé musí býti adány důvody a těch rozhodnatí,

„jichž předmětem doo právní nároky stran a opomeootím takovým může se jeduání státi nedostatečným,
-když straně tím zabráněno bude v hájení právních
nároků. Stranám dle zákonitých předpisů má býti du
voleno nahlédnoati ve opisy vždy, pokuds ohledem na
blaho veřejné je to možno a pokud tím nemá býti
porašen oprávněný nárok třetích osob, aby věc zů

"stela v tejnosti. Zmocní-li strana právního přítele
plnou mocí buď generální, či speciální ka přijímání
spisů, mejí býti spisy právnímu %ástopcizasflány,
pokud ovšem v zájmu veřejnosti není natno, sby byly

-doračovány přímo straně. Konečně klade dr. Kórber
oprávám zemským na srdce, aby přiblíšely k tomu,
aby úřední jednání politických úřadů dálo se rych
lejším chodem, a aby jednotlivé věci projednávány
byly rychle.

Zábava ve směmtevně. PoslanecSteinna
základě výpovědí šidovského žurnalisty Mandlu ob
vinil čes. poslance Fresla z činu nepoctivého. Násled
kem toho naši nár. soc. posl. Klofáč, Sehnal a Fresl
servali se dne 27. listopadu ve sněmovně s Mandlem.
Pohlavky a jiné důkladné rány Jítaly nu vše utrany.
-Čest ovšem je vzácná; ta se ta všsk mohla obbájiti
způsobem důstojnějším. Se židem neměli se přece rvát.

akovým počínáním nešíří se sláva jména českého.

(7) Pe Bílé Hoře, tak zní nadpis článku,
který přinesla v posledních dvou číslech kolínská
„České Stráž“. Kdybvchom ani nevěděli, že jest ča
sopis tento v nájmu pověstného dvojctibodného pána
Duška, tendence článku by nás o tom dokonale pou

-čila. Pomíjejíce čistě historických věcí, v jichž Iživém
-reprodukování jsou naši evangeličtí bratři mistry,
upozorňujeme na finale tohoto famosního článku. Dle
„Stráže“ pro vzkříšení národa českého katolické kněž
stvo nevykonalo prenic. Národ český má co děkovati,
še nesmizel z počtu národů živých, jenom příchodu
evangelických kazatelů po tolerančním dekretu císaře
Josefa II. Nic není Dobner, nic Balbin, Dobrovský a
celé ředa jiných a jiných kněží katolických, vše jsou
„pastoři, kteří přisvém příchodu do Čech teprv česky
se učiti počali. Učeníci: pokrokářsko-evangeličtí li

dovci přetrumíl samotné mistry: realistické iiterárníhistoriky. V tomže čísle upozorňuje se na světovou
událost, že Machar elaví 40. narozeniny. Nevrbují
mu pomník z kamenů naň od nepřátel nuházených;
my dovolili bychom si k úplnému jeho provedení a
upravení stafáše navrhnouti, aby stál aprostřed toho
bahna, které on, věhlasný mistr verše, nabázel na
všecko, co před ním na kolena nepadalo. Návrh ten
přenecháváme súplna zdarma.

Nietssche © eelibátě. Moderní fiiowof
Nietzsche, známý svou nenávistí proti křesťanství,
píše ve „Fróbliche Wiesenschaft“, (Lipsko 1867, atr.
295): „Luther vrátil knězi ženu, avšak tři čtvrtiny
úcty, jíž je schopen lid, především žena z lidu, zá
leší ve víře, že výjimečný člověk v tomto bodě také
v jiných bodech bude výjimkou. Zde právě lidová
víra v něco nadlidekého v člověku . . . má svého
nejjemnějšího a nejúskočnějšího zastance. Luther
musil knězi, když ma dal ženu, vzíti ašní zpověď, to
bylo psychologicky správno: však tím v základě
byl křesťanský kněz sám odpraven, jehož nejhlabší
nžitečnost vždy byla tejematvím.“ A naši hlasatelé
hnatí „Pryč vd Říma“ právě samýšlejí vzíti lidu víru,
když mu odejmou kněší.

Milosrdné sestry na odchoda szná
močřníckých nemocnic francouzských
Jak známo, nařízením ministra námořnictví vypuseny
z námořnických nemocnc francouzských milosrdné
sestry. Jaké však vážnosti a úcty sestry v lidu poží
vají, sděluje francouzský časopis „La Croix“: „Mi
nulé středy odeňlo 24 jeptišek z námořnické nemoc
nice v Cherbourgu; sestry vrátily se do svého mate
řince v 9. Laurentu. V čele jeptišek kráčela jejich
představená, sestra Etienne, která na svém černém
roachu měla připjetý kříš čestné legie, který dostala
za své zásluhy u lůška nemocných. Jakmile sestra
tato vyšla, musili jí vojáci asalatovati — jak jest
předepsáno, Když policejní komisař chtěl prohlíšeti
zavazadla jeptišek, řakla mu sestra Etienne: „Pane,
jé jsem rytíř čestné legie a jsem žena — žádám
tudíš, byste mme měl mimo všechno podezření a
abyste zavazadla naše svobodně propustil.“ Komisař
zasalutoval a odstoupil. Jeptišky doprovácelo na 2000
lidí na nádraší. Mezi lidem bylo mnoho ná oořních
důstojníků v civilu. Když se vlak, který sestry od
vážel hnul, volalo všechno množství lidu: „Sláva
sestrám, ať žije svoboda! — V Brestu doprováselo
sestry ma nádraží na 3000 osob. V čele 44 sester krá
čela jejich představená sestra Anežka, na šatě majíc
čestný kříž; sestry doprovázel řiditel nemocnice, na
nádraží čekali členové městské rady. sa do
soru policejního komisaře vatoupily do vosu třetí
třídy — dokad vlak bylo viděti, křičel zástup lidu:
„Ať šijí sestry, ať žije svobodal“ — V Lorientu do
stavilo se na nádraší 6000 lidí. Řiditel lorientské

nemocnice dal do všech sálů nemocničních nalepiti
denní rozkas, v němě jeptiškám vřele děkaje.

Židé v elzimě. Židovští anarchistéprovo
zují v Aoglii horlivou činnost. Jiš přes 17 lot vydá
vají vlastníčasopisarozšiřujíspoustyanarchistických
letáků o anarchismu, volné lásce a pod.V různých
městech anglických mají svláštní židoveko-anarchisti
clé orgánisace, které jsou ve spojení s židovskými
obchodními uniemi, v nicbě rovnéš převládá šivel
anarchisté fj. — V Boska jsou židé v předních řa
dách uespokojenců, podnocajíce lid k bouřím a rejům
revolučním, k čemuž ve přiznává i sama „Moskovská
sociálně demokratická skopina.“ — V ruském městě
Urše dne 19 listopada duprovásela četa vojínů 11
vězňů na určité místo. Cestou byla však stráž napa
dona velikým sástapem židů, kteří we pokusili tre
stance osvoboditi, obánějíce se koutami a kamením.
Stráž psk stěží vynatila si pašbami další cestu. —
Nedávno vydala vláda saská nařízení proti přistěho
valcům židovským, jimž se jen tehdy povolí přístup
do Saska, vykáži-li se jízdním lístkem až do přístav
ního města a lístkem k jízdě po lodi do Ameriky,
anebo zaručí li se „Německý ústřední spolek pro ru
ské šidy,“ že jím opatří besplatnou jízda doAmeriky,
v případě pak jich odmítnutí americkým úťadem vy
stěhovaleckým že je da dopraviti do jejich domovů. —
K nám do Rakouska zvláště do Uher mohouso volně
brnouti židuvátí přistěhovalci. Maďarsko bude pomalu
všecko v rukoa šidovských. Že paki nynější příkré vy
stapování Maďarů děje se za součinnosti tamního ži
duvstva, samozřejmé, ač sám vídeňský židovský list
„Jůdiches Volkublatt“ vysvětluje, že právě židé nej
méně cítí s jinými národy. „Židé drží se pevně Němců
ne z národnostních, ale jen z praktických důvodů.
Při tom však jsou Židé tak málo Němci, jako jest
Amerikán Augličanem, třeba jeho obcovacím jazykem
byla angličina. Žid, uť již svolil za svůj obcovací
jezyk námčinu či češtinu, nestal se tím ani Němcem
ani Čechem, jak si mnozí mysli.“ -- Ve Vídni také
trochu šlápli židům na paty. Na vídeňských klinikách
musí ve ujní posluchači lékařství pří vatupu do kli
niky vykazovati legitimacemi. Židovští posluchači
brali u sobou totiš různé zvědavé kamarády, kteří
nebyli posluchači, což se legitimováním má zameziti.

Muaží pod „pamtefiem.“ Na ostrověTi
barona v zálivu kalifornijskem v Sev. Americe žije
usi 400 [odiánů kmene Seris, od světa úplaě odlou
čených jednak z pýchy, jednakz příčin náboženských,
ježto jim jejích bohoslužba zakazuje sňatky a cizo
zemci, třeba to byli Indiáni z pevniny. Na ulovenou
zvěř vrbají se rvouce ji zuby nehty, s libostí poží=
vajíce krve i vyrového masa. Všichni jsou pěkně
urostlí a otužilí; každé narozené dítě, je-li slaboučké
a cburavé, bez milosti utracují. Statní tito mužové
indiáuští, kteří vydrželi útoky nejprvé Španělů a pak
Mexikánů, dají se ovládati ženami. V chatách, jež
zbadovány jsou z kmenů a klad, má matka rodiny
svrchovanou moc, kdežto manšel Čeká u dvoří a po
soraje, jea jen sluhou domácnvsti. Otci jest naprosto
zakázáno zacháseti « dětmi snebo kárati je a trestati.
Vládu nad ostrovem provozuje sbor žen opatřený
mocí výkonnou, a ačkoli Serisové mají náčelníka jme
novaného, přece tento ubohý hrdins ani ve vlastní
rodině nema práva promluviti jediného slovíčka.

Umělá výšiva dětí, Slavný marbarský
bakteriolog. prof, dr. Behring na posledním ajezdu
přírodozpytců v Kasselu dotkl se též umělé výživy
malých dětí. „Umělá výživa dětí a taberkolosa jdou
spola“, řekl Behring „Děti odkojené lahvovým mlékem
jevu slabší dětí prsem kojených; počet dětí, které
zmírají žaladečním katarhem, bývá 90 proc. — z těchto
90 proc. jest 60 až 70 proc. dětí, které byly z láhve
napájeny. Proto mély by matky, pokud jen Ise, samy
kojiti. Výživa lahví mléčnou úkodí nejvíce dětem
ženského rodu, chlapec větší ailou svého těla spíše
odolá. Vedle nemocí žaludečních bývá to též chudo
krevnost, která jest následkem výživy umělé. Dcera
matky, která nekojila, ztrácí sama schopnost kojiti.
„Á proto,“ vyzývá profesor Behring, „at žádná matka,
královna jako žebračka, neodkazuje děti své na láhov.
Když už mateřská povinnost jí nekáže, aby dítě sama
kojila, má to aspoň činiti s marnivosti, neboť še by
kojení tvara preou ublíšilo, jest dávno odbytým před
sudkem.“

Pe americku. VamerickémměstěFiladelfii
postavili nedávno kostel všecek ze železa pro 2000 osob.
Z připraveného materiala sestavili dělníci za 50 mi
nut železnou kostru, načež zasadili železné stěny,
dvéře a dřevěnou podlahu. Potom umístěny ve vnitř
botové již lavice, oltář a kazatelna. Každý dělník měl
určitou práci. Po celý čas stavby z dělníků nikdo

eeprominv pořádek byl vzorný, rychlost úžasná.Celý kostel byl hotov za 3 hodiny 68 minut. Drahého
dne konaly se ta jiš bohoslužby.

Ce je z exckuce $ Dle zákona
nesmí býti zabaveno: oděv, peřiny, prádlo, domácí a
kuchyňské nářadí, poknd jsou dlušníkovi nesbytny,
jakoš i potraviny a paliro na 14 dní. Dachovoím,
úředníkům, učitelům, lékařům nesmí býti zabaveny
předměty, které k svému povolání potřebojí a zvláště
jim musí býti ponechán pěkný oděv. Dlašníkům ne
smí býti zabaven snubní prsten, listy, spisy, obrasy
(vyjímajíc rámy), řády a čestné odznaky. Dalekosáhlým
jest ustanovení, dle něhož lze v posledním okamžiku
drašbu zabarených předmětů zmařiti, když nejvyšší
nabídnotá cena nedosáhla třetiny odhadní ceny. A
kdyby i dražba se vykonala, musí býti, nalehá-li na
to dlušník, prodej 7 tomto případě prohlášen za ne
platný. Nedosáhla-li nabídnuté cena dvou třetin ceny
odhadní, může dlašník během 14 dnů nabídnatím
většího obnosu prodej svých věcí znemožniti.

Českáobětavostk účelůmnárodním
stals se příslovečnoua Němci so závistí zaznamenávají
oběti, které český národ přináší myšlénce národní.
Bylo by proto smutným a sahanbojícím pro nás ú
kazem, kdyby abírky sabájené našimi Národními
Jednotami na vystrojení vánoční nadílky českým
dětem v území sněmčeném nesplnily očekávání těchto
Jednot. Mějteš proto všichni, kdož o příspěvek byli
požádáni, srdce přístapná a raku otevřenou. Národní

Jednota Pošumavská rozeslala na 25.000 prosebných
listio, na které jenom v nepatrné míře došla příznivá
odpověď Každý sebe menší příspěvek jest vítán a
bade bo účelně poušíto. Příspěvky přijímá ústřední
výbor Národní Jednoty Pošumavské v Praze, Vo
díčkova ulice, dům Národní kavárny, — Rovně$ Né
rodaí Jednota Severočeská, která pečaje hlavně o
naše obrožené a smíšené kraje na českém severu, kde
zvláště zimního času bída vkrádá se do chudičkých
chaloupek a kde tisíce českých dětí zimouse chvěje a
hladoví, prosí o jakýkoliv příspěvek ne vánoční na
dílka. Kancelář Nár.Jednoty Severočeské v Praze,
Ferdinandova tř. 35.

K „Hatici České“, sboru musejnímupro
vědecké vzdělání řečí a literatury české, nově při
stoupili sa sakladatele pánové: Jan Trpišovský, pro
fessor c. k. prům. školy v Plzni, Fr. Zeman, kaplan
ve Švihově u Klator, Ant. Dvořák, právník z Vrati
šova, JUDr. Jan Slaměník, obhájce, substitat notář
ství na Král. Vinohradech, Váci. Rychnovský, kandi
dát učitelství v Kostelci n. L., P. Adolf Kučera, ko
operátor + Pozlovicích ne Moravě. Sbor „Matice
České“ zakoupil zvláště letos pro své členy některé
velice cenné s zajímavé spisy. Přihlášky nových sa
kladatelů přijímají se kdykoli v roce a dotazy zod
poví expedice „M. Č,“ v museu král. Česk.

Léčivost medu a vosk. Léčivostvý
robků včelích oceňovali zvlášť naši předkové. Dosud
zachovaly se mnohé předpisy, dle nicbě užívalo se
medu proti různým netnocem. Jestiť med nejjemnějším
výtaškem rostlinným, jaký se uměle ani v lékárnách
připraviti nedá. Důležitým činitelem v medu jest ky
selina mravenčí, která dle dra E. Krulla jest výteč
ným lékem jmenovitě při chronickém zánětu ledvin,
při souchotinách a rakovině. Zředěná mravenčí kyse
lina, jak právě v medu se jeví, jednou prý pod kůži
k nemocnému ústrojí votřikoutu, působí velmi blaho
dárně — Žlatý včelí vosk, podává nám také náplast
na bolestivá kuří oka. Čistý vosk rozbřejeme poněkud,
natřeme jím kousek pláténka, jež pak přiložíme na
koří oko, obvážeme a necháme tak asi 3 dni, V tom
čase kuří oko změkne obyčejně tak, že se dá snadno
vyloopnouti, ne-li, opakuje se vše znova.

Rostlimy kořemité. Dosudzakořeněnjest
v lidu náhled, že jen obilí a řepa udržoje naše bos
podářetví. Pomalu ale přece ujímá ee jiš na statcích
selských výnosný chov dobytka. Nenapadne však mno
hému, že pěstování anýzu, fenyklau, kmínu, šalvěje,
máty peprnéa jiných kořenitých rostlin má badouc

nest. Tytokořenité čili aromatické neba vynikajízvláštní vůní, jež pochází od éterických olejů čili silic
v rostlině obsažených. Upotřebnjeť se jich, zvlášť plo
dů, na výrobu růsných cukrovinek, léků, voňavek,
likérů a kořalek. Výrobcu silic, obyčejně velmi vý
nosnou, zabývají so hlavně vd Francii, Švýcarsku a
Německo, v Rakouska pramálo. V tom ohledu jeme
odkázání pouzena cizinu, jež nám za drahé peníze
poslouží. Takrozhazujeme peníze na všechny strany,
nepřátelům svým zahraničním zrovna mocí peníz těžce
vydělaný sypajíce. A přece je vlast naše ku pěstování
rostlin kořenitých nad jiné země příhodnější. Když
ne ve velkém, mohly by se podobné rostliny pěstovati

v malém rozměra. Vizme jen naše zahrádky. co tumísta prázdného! Stesičky, záhonky, místa podle plotů
a různé tmavé koutky, jak zejí často prázdnotouaneb
vyplněny jsou všelijakým plevelem! Jak by ta nejen
krášlily zahrádku naši, ale také nějaký halíř pilnému
pěstovateli do raky vtiskly některé ony aromatické ,
rostliny! Haléř ku halíři a máme koruna. | ty drob
nosti nám mohou pomoci.

Kázaní žem u Onakoerů. Jedna kaze
telka známé v Americe sekty Ooakerů takto promlu
vila: Milí přátelé, tří věcí nemohu pochopiti: předně,
proč děti házejí po ovoci kamením; neboť kdyby poč
kaly, spadlo by samo. Za drahé, proč jsou lidé ta
koví blázni a vedou války; kdyby počkali, umřeli by
tok jak tak. A třetí m poslední věc, které nemobu
pochopiti. jest, proč mladí mužové chodí za děvčaty.
Kdyby zůstali doma, děvčata by přišla — za nimi.

Literární. Upozorňujemesvé čtenářena ro
mán velkého slohu K. Lasswitze „Na zemi a na Mar

su“, kterí počalo právě po sešitech vydávati knihkupectví ÉmilaŠolcev Telči. Knibatato nevýslovného
úvabu jak svým dachaplným obsahem, tek svými
ouzla plnými líčeními nejrozmanitějších výjevů na

zemi i na Maran sklidí uznání čtenářů, jiá v ní shle
dají pravou duševní pochoutku.

Příloha. K dnešnímu číslu našeho listu

přilošen jest obráskový vánoční sesnam Simger Co.
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Krá
lové, obsahující odporučení její výtečných, co uh
tečný vánoční dar svlášť se hodících původních
Singerových rodinných šicích strojů.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 38. listopadu 1903.

1 hl půenice K 11-80—12-40, šita K 9 30—9 60, jed
mene K 870—980, ovsa K 480—56-70, prosa K 8:00
—1000, rilkve K 8:08—10'00, hrachu K 20:00—21'00,
čočky K 36-00—2800, jahel K 18-00—19-00, krup
K 16:00—30'00, bremborů K 2'80.-840, jetelového
semene K 56-00—90'00, máku K 3400—35'00, lně
ného semene K 32000—321'00,100 kg. titných otrub
K 1000—11'90, pšenič. otrub K 10'40—10'80, 1 kg.
másla K 300—32'30, 1 kg. sádla vepřového K 1:80—
0-00, 1 kg. tvarobu K 0-24—0-38, 1vejce K 0806,
1 kopa zelí K 3-80—8*40, 1 kopa kapusty K 1'20—
2-60, osrele K 0*00—0'00, 1 hl cibule K 8:40—4'80,
1 kopa drob. ueleniny K 0*40—3-40, 1 pytel mrkve
K 1-80—2'50, 1 hl. jablek 8-60—10-80. Na týdenní
obilní trh v Hradci Králové 28. listopadu 1908 od
bývaný přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hl 500, šita
365, ječmene 486, ovsa 326'/,, prosa 2, vikve 16'/,,
brachu 23, čočky 0, jehel 18, krup 20, jetelového se



mínka 11:/,, Iněnébosemínka0, máku 4. %)Zeleniny:
zelí 58 kop, kapusty 106 kop, cerele 0 kop, cibnle
36 hl. drob. zeleniny 214 kop, mrkve 42 pytlů, bram
bor 60 bl. petržele 0 kop. 8) Ovoce: jablek 12 hl.
4) Drobného-dobytka: vepřů 12 kusů, podevinčat 660
kusů, kůzlat U kusů.

Listárna redakce.
Vdp. L. P. v Žslivě. Za Ob. 16 K. — Vdp. SI.

v Něm. Brasnici. Obnova předplacena do 26. února 1906.
— J. H. v Rycbm. Na drahý ex. Ob. třeba 250 K. —
Dp. Ant. P. v Černici. Ob. předpl. do 81. břez. 1904.
— Obč. Beseda v Nábošanech. Na Obnova ještě 5 K.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karolisy Světlé č. 19.

Dílna amělých kostelních nádob z kovu.

S kaditelnící v gothickém slohu zhotovenou a v ohni
pozlacenou, kterou jste pro náš farní chrám Páně dodal,
jsem úpluě spokojen. S veškerou úctou

Jan Mrázek, konsist.rada a farář.
V Třešti, 9. listopadu 1903.

(Zasláno.)

Vysvědčení.
Pan KAREL ZAVADIL, zlatník a pnslřw Chrudimi, vykonal pro zdejší farní chrám Páně letos

některé práce svého odboru jako: přestříbření hlavního
oltáře a svícnů 8 nevšední dovedností, pečlivou svědomi
tosti a při mírných cenách, tak že“jeho sávod směle se
může odporučiti k pracím podobného druhu co solidní a
přiměřené laciný.

Farní úřad ve Vilímově, dne i9.srpna 1900.
Jose! Teplý, farář.

Patronát. úřad ve Vilímově, dne 19.srpna 1900.
Václav Luška, patronátní komisař.

Oznámeni.
Dovoluji si ve známost uvésti, že za příčinou pře

vzetí závodu

We-odprodávám pa

levněji Šerstvýjem ne vesměszbožím
humpolecká, brněnská, krňovaká, v nej

Sukna lepšíchjakostech:

Manžestry "A i-aamenkéjakosti,
Látky pro dámyZiis "9 !"

i jiné látky prací, zaručeně stálo
Barchent barevné,modníchvzorůjiž od

20 kr. za 1 m. počínajíc.

Kanafasy !*7/| oriněné,měnětané,od, 28 kr. za 1 m.
všeho drahu i šíře Jněná i bavlněná, jakož

Plátna i ručnípraváhorská, '
Damaškygrádle, "74|bys.
Ručníkysonty,ubrueyvtední

> Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzových i ozdobných posledních novinek.

Velkolepývýběr koberců,záclon, twuprav vln a bavlněných.

Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové, Prkáveblemay:et
slotové zástěry, sukně, Šněrovašky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty atd., sa ceny
velíce levné.

opeciel, sklad klatovského prádla,
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésey žinilkou kus pouze 46 kr., převěsné všeho

druhu kus již sl. 1:85.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky tikotovédštskéod33kr. počínajíc

černéa ba oj podětvkyGloty propp.krojšía rázně m vcenácuvláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (
Prosím, by velevášené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného ne přesvěděiti ráčilo, neboť jest stále snanou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obaloužil a sásadou touto
š na dále mné věnovanou přízeň al zachoval.

V hluboké úctě fúrma

Karel Ed. Krupka
' Velké .

v Hradci Králové, víte p-Raty.-04
Výhodný vánoční nákup. ——

Podporajte nový,ryzeo joský a křesťanskýzávod.

Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.>

sské náboženskví
NapsalJíří Sakula.

Vyšlo jako 11.a 12. čís.
„Časových Úvah“ -Wa
fo redakcí Th. Dra. Fr. Beyla.

Obsažný tento spis rozdělen na tyto
kapitoly:

I Smíli si každý národ vybrati které
koliv náboženství.

II. Které náboženství jest jedině pravé a
pro všecky národy závazné.

III. Pravé náboženetví a bible.
IV. Adamité.
V. Táboři.
VI. Zbědovanost národních církví husit

ských.
VII Čeští bratří a víra lutberská.
VIII Přehled.

Přítomoý spis čítá 72 atran a prodává 8e
pouze po 16 halářích. Při bromadných ob
jednávkách poskytuje se aleva až 509,.

Objednávky vyřídi obratem

administr. „Časov. Úvah“ v Hradci Král.

Ďo ušetřili dice
nechť potřebu svou

ve sboší kožešníckém
jako: rakávniky, golie, límce, dětské
garniturky, pánské a chlapec. čepice

z různých kožešin kryje u

Jos. Dvořáčka
83 v Hradci Králové 88

Palackého třída, blíže (irand-Hotelu.

V zájmu velectěného obecenstva jest, by
potřebu svou v mém závodě krylo, jelikož pro
dávám za velmi levné ceny. Golle různých barev
mámjiž od zl. 180, rakávníky již od 1 z).
výše na skladě. <

Upozorňoji velectěné obecenstvo zvláště na to,
že solidní firmy, od kterých odebírám, úplně mně
ručí, tak jako mojí konkurenci, za pravost pro
daných kožešin.

době levně
Opravy 50 přijímají A v nejkratší
Racké galoše u papače n kotvou

v hojném výběru na skladě.

Prvni:nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámakých a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. TóžJzo

obdržetipartie sboží 30mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa KK 12-—, vyplacené od korao 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytkua ko

beroové zboží

navýchodočeskévýstavěvPardublolch.
. Koberce čtvercové.
. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podno =
4. Koberce pod okna (lambrekýny) .5. Lenty (koberce nástěnné za postele e divany).
6. Záclony, draperie, portiery a rolety.
7
8
9

COBB—

. Pokrývky, denní na postele a stoly.

. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.

. Hůně hospodářské.
10. Převěsy na divany.

11. Látky napotažení nábytku.
12. Špadené 2krát prané žíné,. Žíněnky,senníky, slamníky,

1. Pérové a drát. noky pod žíněnkydo lůžek.16. Dětské vozíky a trojkolky.
16. Nábytek čalounovaný.

17. Nábytek dřevěný.19. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

Oltáře,sochyaj,
ve vkusném a lerném provedení

přesné dle předpisů chrkevních vkakdém' slohu
: „odporučuje firma ('

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský propráce kostelní V
v Sychrově (Ďechy), založena roku 1851.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko saéleme.
Nejlepší odpovučení! Plány a rospočtyse neúčlují.

Provedeno ke 300 oltářů.

Šicí stroje
zaceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 6O korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
a jehly k šicim strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabízi

k Prmníspertornízávod
Františka Jiráčka

JK ve Vys. Mýtě X———
nad Choceňskou branou.

Kočáry asáně
nejnovějších vzorů

odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznameván na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní hronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání Čest.
diplom 8 právem ražení zlaté mednile s korunou.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou

stanici dodává velkozávod trohlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

Následkem apojení dvou
| sk'adůnábytkovýchprodávám

za cemy výrobní
jen

na Malém náměstí
č. (07 w Hradci Král.

výrobní.

úplné
Nábytek.

zařízení do pokojů,
PRD- Výrobní

NADYČOK, ana deaueu.

Ustřední BODEGA
Vídeň XIX.

zařídila prodej pravých španěl
ských i portugalských vín jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paolooského,
v Týništi n. 0., na Záplotí čís. 108.

KRAPRY e
hladké, nejlepší jakosti, prodává —

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.

Za ceny



Dosud na skladě máme

kalendář „ŠTÍT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudo
biznounejdp. biskupa Dra. Josefa Dou
bravy, Sv. Otce Plu X, V. V. Tomua,
JUDra. Fr. Biegra, oměleckýmiilustracemi
akademické malířky Zd. Vorlové a K. L. Thumy,
panoramatem městu Hořic.

Z bohatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější:
Sestra Benigna. Píše*
Proč stréček Nesvajba zlobile se na felčara

a na páne s rohaléma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Humoreska od K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal Vladimír Hornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a na Chru

dimaku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napsal

František Jiří Košťál.
Hospodářská besídka. Pokyny Josefa Dumka,ze

mědělského inspektora.Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje
Jiří Sahulu

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelakého tisku každý katolík
důležitost našeho kalendáře pochopí.

Krámská cena 1 K.
Pro prodavače | tucet za 8 K, při hotovém

placení na 1 tucet třináctý výtisk nádavkem.

Zakázky přijímá a obratem vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

M Kupectvíprozábavu.A
Ačkoliv cemu kávy značně stoupla,

prodávám dále
velmidobrý druh

py- kávy "W
( kilogram za 2 koruny.

Připomínám, že ta tuto cenu tak jemný
drub nedodávají teratští aní hamburští
obchodníci, jsouce zvyklí na větší re
bach. Za solidní obslubu dostávají se
mi od pp. objednatelů projevy úplné

spokojenosti.

Frt. Chrudimský
| v Hradci Králové,

Hlavníobchodskávou.

ŽAVY29|8UZA1Z08J

hb domy čís. 16, 171, 290.E R
1880.

ž Kožešiny!
Založeno r.

aP. T. obecenstvuodporučuji
svůj hojně zásobený sklad veškerého druhu

kožešnického zboží
v zaručené jakosti.

Zvlášť upozorňuji na velký výběr rt
kávníků damských, límců akuaisových
a různých nákrčníků v nejvkusnějším pro

P

X

vedení vlastní 7 nákrdatkyBRukávníkya nákrěníky prodávánjiž
od 3 K počínaje, takže každé konkurenci
čeliti mohu.

Jent v zájmu každého kupyjícícho, můjdříve než zimní potřebu uhradí, sl můj
závod neobtěžoval prohlédnouti, mámť

na skladě jako ah odborníkjen zbožídobré jakosti v eenách nejsolidnějších,
takže kupující jest ve velké výhoděoproti
nákupu u neodborníka.

O hojnou přízeň prosí

František Hynek,
kožešník v Hradci Králové, Velké nám.

(vedle hlavnítrafiky).

OAKXX

Jedna návštěvastačí
by možno bylo přesvědčiti se o výkonech mého
bez konkurence stávajícího atelieru pro přijmutí
osob při světle umělém dle mého

systemu.

Se zařízením tímto jsem zcela neodvislým od světla
denního a jest mi možno i v bodináchb večerních
fotografické snímky v stejné dokonalosti provádět.

Zvlášť výhodné též co momentní přijmutí dětí!

J. F. LANGHANS,
dvorní fotograf v Hradci Králové.

OM Vánočnídary. "B

ec. k.

Zásilky od ', kg. — 1 kg.4 K.

Co je nejlepší

prostředek proti kašli?
© ME- Čistý -R

Sladový syrub
o

jenž lze dostati u firmy

„STELLA“ Josefov
Při objednávce 2 kg. franko.

""

V Průmyslovém Museu v Chrudimi
vystavuje firma:

Frant. Jirouš,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech

gothický oltář
který byl poctěn na východočeské výstavě

v Pardubicích první cenou.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

fetízky, prsteny, náramky, jehly
-A j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným eúsilky na výběr téš i na splátky
bes zvýšení cen. — Zalošeno r. 1848

K novému roku. XESIX
Nádherné dary!

Moderní umělecké obrazy skvostně za
rámcované, zroadla a rámce všech druhů
vlastní výroby, stojánky na fotografie,
toaletní a ruóni zroaola, nástěnné plastiky,

sochy a nejrůznější umělecké výrobky.
Veškeré potřeby psací a kreslici, novinky
dopis. papiru v kassetách, alba, poesie,
modlitební knižky, obchodní knihy kalamáře, těžítka atd. atd. vše ve velkém
běru a cenách levných z vlastního skladu

doporučuje

Jos. Kieslich,
sávod umělecký a papirnický

v Hradoil Králové.

Obrovskývýběrnejnovějšíchdopisniovánočních, novoročních atd.

X

Kdo se nepřesvědčí.
ať nevěří.

galanterního a modního zboží od

nejlevnějších až do nejjemnějšichtu- i cizozemských výrobk
ceny nejmenší a pevné.

bílé, barevné a triPrádlo+
* Nákrěníkyr

Deštníky a hole
na procházky.

Galoše jen pravé ruské a
americké

a obuv pro dámy,Střevíce Pányaděti.

Kožené tobol ky
Da peníze a doutníky.

na šití p budbou.

stolky
Umělecky provedené

Vásy, poprsí a nástěnné talíře
z terracoty, majoliky a z kovu.

nek apanstédolor,předně

Šněrovačkyz
a Celoročníi

výstava hraček a dárků
pro každou příležitost se hodící.

secesní pro palmy,
kuřácké atd. 7

Velký sklad

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené arstí.

“ Frant. Čupr,
obchod galanterní a modní

Hradec Král, KliGporova Dice
proti kavárně p. Fialy.

n
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východočeské knihkupectví a nakladatelstoí v HradciKrál
Zásilky k výběru obratem se vyřizují.

Račte si vYšimnoutimých bohatě vyzdobených výloh před nákupem dárků. Obrázkové knihy
pro děti, dílu básnická, romány, cestopisy v orig. vazbách, globy, atlanty, francouzská belletric, ©

papetterie. otavebníce, hry, barvy, betlemy, modlitební knihy atd, atd.

my- Volká díla obrazová a loxiková na splátky bez zvýšení Con.-R
Vše volno k nahlédnutí bez závazku ke koupi. Seznamy zdarma a franko.

DE“

Dé“

( Telefon č. 17. Chybící z cizojazyčnéhoopatří se co -nejrychleji Telefon č.17.Zakázky na venek promptně se vyřizujíDLL
Radost| NavštívenkyZ

největšízpůsobítesvýmmiláčkům,kou- Biskupská knihtiskárna.

Slpite-li jim za dárek

k sv. Mikuláši
knihu."3

Dobrá kniha jest dárek ceny
trvalé a způsobí potěšení
všude, kamkoli vnikne. —

Před nákupem račte si přijít prohlédnouti
bohaté sklady

prvního královéhradockého knihkupectví

Boh. Melichara
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospišilův, založený r. 1808.)

SRP*>Zásilky na výběr i
do domu zují se ochotně.

Na skladě json knihy ve všech cenách,
od 6 kr. počínaje.

K vánocům!
Velejemné zákusky k čaji, kávě,

vína i čokoládě jsou

Lomnické EŽEN
SUCHARY Pol 5

které v nejlepší jakosti z pravého horského másla a Á

vyrábí Petr Vimklář, nejstarší továrof výroba| é VALÍ
vyhlášených lomnických sucbarů v Lomeniel n. P. 6 KK
Zásilky v každém množství dobírkou. Pečlivý obal.

Každé hospodyňce
možno blahopřáti, která s ohledem ne zdraví, úspora
s lahodnost | Kodhreinerovy sladové kávy užívá

Zdvořilá prosba: Při nákupuneračtopou
»aladovou kávu«, mýbeš výslovně vědy — Kaib.
reinerovu==sladovoukávaKneippovuládatiato

OE OVAVE

Mnichov.

8 ? S
Niko)lathrginetovy továrí

POV P PoeaP |k

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

, výrobní závod i
i všech kostelních paramentů, hi

praperů a kovového máčiní. i
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskáray v Hradci Král.
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© | Vždy 5O žiněných matrací Velkolepý výběr vzorů povlaků

© na skladě. PS ja žíněnky. ©: MATRACE šo ©
8 | žiněmi plněné od zl. 17: do zl. 60-—, lesní travou plněné od zl. 550 do $

© zl 860, dřevitou vlnou plněné od zl. 460 do sl. 760. ©
© ©žMB“Slamníky 6;
3 plněné čistou dlouhou žitnou slamou od zl. 260 do zl. 360. :

+) Za čisté plnění žiněmi se ručí. Cenniky zdarma a franko. ©x ©
* í Ýě 0 ě© +
© +

© v Praze, Václavské nám. č. 32. ©
© o
©++000000Ov0Do0G00Do0Go0Go0O0+0o+Oo+O++0o+0

Nádherná díla
přírodopisná.

Atlas rostlin £“,solí ve skrosnémprovedenís textem profossoraJ. Johna. Velmi
skrostné dílo. Vázané 14 al.

ly 50 tabulí ve skrostném provedení.
Atlas motýlů (Motýl,kukla,housenka| rostlina)

s textem prof. J. Johna. Cena váz 14 z).
ý 50 nádherných barvotisk. tabulí

Atlas brouků s 1300obrazys tertem profesorů
Klapálka. — Atlas (tabule o sobě) 48 tab. váz. Cena
9 zl. 8 textem ve 2 úvax. skvostně váz. 90 al.

48 skvostných tabulí barvotisko
Atlas ptactva výchsteztémprofessoraJ. Jandy.

Cena 10 zl., váz. 13 zl.
" Zajímavé líčení života zvířat. S více

Malý Brehm. než1400vyobrazenímia barvotisky.
L Seawci. Váz. xl. 290 II. Ptáci. Vázanézl. 20.
III. Plazi, obojživelníci, ryby, měkkýši, čle
novci a menší živočichové. Vázané zl. 3:80,
IV. Rostlinopls. Váz. zl. 3:80.

kkaihkupectví K. L. KOBER v Praze,
Vodičkova ulice.

v každém slohu a provedení

nejlevnějinabízí "iNÁBYTEK :
av Dvořáček, sklad nábytku

ODO
Umělecký závod Velectěnému

Jaroslava Doležala

ve Yšestarechu HradceKrál. únohovenstruzhotovuje zručně a levně
kazatelny,"již

ORB“Boží hroby, "ii
S“ křížovécesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.

© :
nejlěvněji

a nejlěpší

OOO000000000000

Bursa prácev HradciKrálové,[US
Práci obdrží: Mladší knihař, zručný zámeč- | každého slohu,

nický dělník na práci stavební a na práci pro
velocipedy v Hradci Králové, trublářský dělník
v Třebechovicích, dva mladší obuvníci v Orlici
u Kyšperka, obuvník na šitou práci v Rychnově

-nad Kněžř, a služebná dívka k dobytku v Hor.
Jelení. Příjme se učeň na kočárnictví v Hradci
Králové. — Práci bledají: Mladší zámečník, Jamač
kamene ženatý, jenž by přijali nějakou službu
a kartáčnický pomocník, který se vyzná ve všech
oborech mimo štětce. — Přihlášky přijímáJosef
Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení křeatan

OOOO0OOOOO000000

8©

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

KARLA ZAVADILA
w Chrudimi.

dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

Vánoční dárky
ž ve velkémvýběru:veškeré prádlo bílé 1 trikotové pro dámy i pámy,ry nábkrčníky, kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,damnešk. grádle bavlněné

i lněné,kanafasy, garnitury kávové, jídelní 1vlněné, vyšívané 1 před
tištěné ručníky, deky, stolní běhouny, garnitary, dam. ručníky at.
doporoučímv jakostinejlepšía za „m ceny nejlevnější. "m

» ©mmmLátky pro dámy. mmm
Erm.ěžslcélsolárliky. A

| ; Doporučuji velectěnému P. T. obecenstvu, aby dříve než svoje zimní a vá
voční potřeby nakoupí, můj nové zařízený a rozšířený sklad si prohlédlo s přesvěd

©) čením, že většího výběru u levnějších cen, tudíž golidnějšího obeloužení, nikde jinde
nenalezne, O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

STANISLAV JIRÁSEK,
specielní obchod s Klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové, Velké náměstí číslo 136.

ky kodek
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskovéa j.
parní bělidlo vosku

G. a k. dvorní dodavatel.
Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále pasohaly,triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámí, bezvadné jakosti, obsluha rychlé

a přesná, podmínky a ceny nejmérnější.
Zvláštní nabídkou ma přání ochotně se poslouží.



NOVOTÍNY
Vzork žá"dánízašlou.

AMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd.,'odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

Vysnamenán c. k. státní medailí.

Krkonošská zdravotní
át i ostatní druhýčístolněnéhop NA zboší doporučujemevřeleku ná

kupu za vámoční dárky od ryze křesťanského
společenstva: :

Krkonošský tkalcovoký opolek
„SVORNOST“

v Hoř. Štěpanicích u Jilemnice.
Vzorkové cenníky zdarma a vyplacené.

Z každé objednávky, odvolávající se na
sopis tento, věnuje spolek 3 procenta ve prospěch

krajanů na českém jihu letošní živelní pohromou
v bídu a nouzi uvržených.fi

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových všorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.

OEP*Též velejemnéi

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!

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé,Jan dlaněk, „světě
Konviktské al., ený pastř spe
cielně na kostelní náčiní, dovoluje
sí doporučiti svůj hojně zásobený

A sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

intenci a jem v ohni slatí a stříbřá. Na požádání hotové

práce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po race. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jíž posvěcené,

Prahasl, ul.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje Šicí,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladHR. CERHY
v Hradci Králové (:edle Grandhoteln).

aj »STELLA«V JOSEFOVĚ. faP. T. ČTENÁŘŮM »OBNOVY« 59, SRÁŽKY.

3 Nejlepším štěstím v životě jest zdraví 5
k a kdo chceš sobě zdraví zachovati požívej |<
u je
. = Óe záživné S)

Z

9 U Úhh A RY :ní o —=

6 — 3
o ty
A uchary pro nemocné E
5 uchary pro rekonvalescenty [*
| uchary pro trpící žaludkem |.

„»

í uchary zákuskové "
< m- 9
a jakož i UDe aw . Ó

2| nejjemnější čajové zákusky |;
- jedině k dostání u firmy —

Ty “ zez5 "S I EL: 1:A 5]
6 (majitel L. B. Čech), >
„| suchary a čajové zákusky "i =
z Z
O JOSEFOV. »

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM. JG)

»STELLA« V JOSEFOVĚ.

GLORIA“ mm
stojánek pod vánočuí stromek ze
železnélitinyji“ s hudbou. “gji

Hraje: „Narodil se Kristus Fán“.
36- „Nesem vám Noviny“

Bezpečně v něm může státi stromek od 1 metru
do 6 metrů vysoký. Kus za S K. Ilustrovaný

prospektzdarma.
Stojánky dle vlastního vzoru vyrábí a zasílá

Prodavači: Jos. Baum, Ed. Řezáč, A. Šojnoba
a Vachek Emil v Hradci Králově,

S vá
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Půjčky
v každé výši na libovoiné splátky obdrží c k,
státní, zemští, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojníci, počínsje od setníka, obdrží rovněž půjčky.

Popepsaný podá ochotně buď písemně neb
ústně vysvětiivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král.
Velké náměstí, č. 25.

Brusinky velmi jemné s cukrem zavařené,chuti výtečné
5 kg láhev poštou franko za K 640. — Malinovou
šťávu pravou přírodní, jemně 8 cukrem zavařenou 5 Wg.
láhev za 7K Zavařeniny marmelady,k pluěníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou.
revízovou a Šípkovou, 1 elegantní plechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K. aneb ' bednička ob
sabující všech 5 druhů, neb druhy dle přiní za 7 K.
Mixed picklee, zeleniny a ovoce v octě, pikantní
řikrm ku každému masu se hodící. o kg. bedničku 6 K.

Poštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po zaslání
obnosu předem

BOHUMIL BENEŠ
cukrář v Polici n. Met.

Ve velkém ceny dle dohodnutí.

KÁŘ ÁŘÁLÁŘICÁÁŘHŘ
První královéhradecká

parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučuje8vévýrobk y původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, kotelů, víl atd.
Stavební práce v moder. slozích.
Na požádání předloží se původní vsory

a rospočty.

Přijímajíse veškerépráce obráběe
pro pp. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a fornyry.

SEP Vzorkovýskladlátek. jj
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
Hradec Král., Pospíšilova třída č. 320.

Pardubice, Sladkovského ulice č. 838
ve vlastním domě.KDO IDE

-——
v mešji
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Pozor na chytráky!
(3) Ptal se Karel Francka: „Prosím tě,

proč jsi sl zastrčil do čepice tak veliké páví
péco? Najednou se z tebe dělá parádník přímo
komediantský“. — „Ina víš, to máš tak; já
mám moc roztrhavou u zamazanou obuv a

tak nechci, aby se mi na botygjidé příliš dí
vali. Proto jsem si dal na čepici tak nápadné
péro, aby si každý raději všímal čepice než
obavi“. Francek byl ovšem víc naívní než
chytrý. Ale za nynějšího času jest plno lidí,
kteří přece dovedou klamati statislce lidí způ
sobem velice podobným. Podívejme so jen na
př. na počínání liberálních Němcův. Nikdy
jim nenapadlo něčím přispěti k zvelebení cír
kve; za to však osilovně pracovali a pracují
o rozšíření německé državy na úkor našeho
národa. Ale teď přece trochu nahlížejí, že mezi
katolickým lidem německým jejich nacionalis
tický a nespravedlivý boj není právě považo
ván za velikoa ctnost. Proto honem si nastr

čili za čapky krásné př katolicismu, jen abyodvrátili pozornost od své nezdoby. Však prý
právě jen chtějí chrániti církev svou žádostí
za rozdělení diecóécídle národností. A zatím
vědí dobře, že by takové rozdělení sloužilo
jen k většímu ztučnění matky Germanie. Na
jakosti prostředků jim nezáleží, jen když tyto
prostředky vedou k cíli. Pokud by mohli uží
vati církve za berana proti české národnosti,
potud by byli „taky — katolíky“. Jinak by
jim uni nenapadlo k církví naší se hlásiti.
Doufáme však rozhodně, že na rychlo vypůj
čené peří nacionalistických německých pokryt
ců neošálí zrak kruhů kompetentních.

Jeaenkrát počala v Praze bouřka, že
v jistém kostele pražském není zavedeno ně
mecké kázaní. To jest prý zrovna hanebně
katolický lid německý v Praze odetrkován ve
svých duchovních potřebách.

Tu zase mnozí přítelíčkové našeho národa
chtěli trochu zastříti katolickým peřím své
nacionální strannictví. Ukázalo se to, když se
dle vůle nacionalistů počalo po německu ká
zati. Do kostela se dostavovali v zájmu ně
mecké věci buršáci, kteří dříve o kostel ani
nezavadili; bylo mezi nimi vidět také kollegy
s orientálskými nosy. Rozumí se, že po pro
vedenísvéhojustamentatito lidé přestalii na
venek „katolickou horlivost“ osvědčovati; za
několik neděl nebylo z nich viděti v kostele
nikoho. Proto jest vždycky dobře prohlédnout
člověka celého a neutkvět svým zrakem jen
na nějaké lstivě nastrčené ozdobě.

Naši protivníci jsou vůbec až příliš vy
chytralí. Pokad necítili pevnou půda pod no
hama, dokod náboženský cit v českém lidu
byl pevně zakotven, neodkrývali hned pravé
své cíle. Říkali, že v boji proti církvi nemíní
nijak ubližovati křesťanství samému, oni prý
naopak pracují svým bojem jen proti zneuží
vání náboženství a za očista ryzího křesťan
ství. Oděli ae tak peřím až příliš svůdným.
Vlci v rouše beránčím! A když jim sedlo mno
ho hejlů na lep, tu teprve odkryli karty zře
telněji. Jestliže „upevňovali“ „ryzí křesťanství“
dříve jen bušením do církve, nyní k větší cti
a slávě Boží dokonce již prohlašují Božství
Ježíšovo za pohádku, šíří nestoadný a neši
kovně sepsuný pamflet, který zlehčuje největší
zázrak Ježíšův, totiž Jeho slavné z mrtvých
vstání, zaznamenávají s jásotem útoky Delit
schovy proti bibli, ale zamičají katolické obra
ny proti úmyslným nepravdám Delitschovým
uveřejněné. Také šíří o překot spis, který Re
nan k vůli židům proti Božství Ježíšova na

sal; a přece by mohli a měli věděti, že pří
iš průhledné lži Renanovy byly již dávno

katolickými učenci vyvráceny. To jsou důsled
ky liberálního „očišťování nauky křesťanské!“

A jaké krásné šifry si dovedou dávati
spolky ty, které jsou zřízeny blavně k ubíjení
katolické víry! Slyšíš o „pokrokovém spolku“,
o „vzdělávací besedě“, o „lidovém družstvu“,
„dělnické besedě“ a zatím by se hodil na kaž
dý takový spolek nejlépe název jeden: „Draž

O O
V Hradci Králové, dne Ji. prosince 1903.

stvo k šíření nevěry“. Vůdcové takových pro
tikřesťanských spolků jsou Istiví jako rybáři,
kteří špičatou udici zakrývají lákavým vna
didlem. A že to slovo „pokrokový“ se no
mysli a tukových spolků apřímně, viděti uej
lépe na tom, co 8e zde pod firmou pokroko pro
vádí. Mnohé ušlechtilé pokroky kultury, které
prospívají každému, nechávají se stranou; za
to se zde sbírá se vším úsilím pravdivý ine
pravdivý materiál na snižování církve a Kris
tova náboženství. Při tom.se obratně ututlá
vají všecky novější výzkowmypravé vědy, které
jsou obranou tupené církve. Na př. Dr. Ka
lousek rázně se ozval proti podvodnému pamf
letu Lžipogiovu, který byl právě takovými
„pokrokovými“ spolky na potapu církve šířen.
Zdaž tedy tací „pokrokoví“ předáci řekli svým
věrným, že jest hotovým zpátečnictvím toho
pamfietu se přidržovati? I nikoli; k vůli větší
slávě pokroku se přednáší o Husovi a církvi

dle toho pamfletu dosud.I nejbystřejší kato
ioký očenec jest u nich zpátečníkem; za to

za pokrokového a avědomělého maže se u nich
pokládá každý ignorant, jen když dokáže „uvě
domělost“ zavrhováním všebo katolického.
Proto pozor a nedat se zaslepovati zevnějším
nátěrem|

Ještě nedávno apoštoloval v Čechách po
věstný kněz odpadlík Iška, velebil Husa do
nebe a stavěl se vroucím zastancem reformo
vané nauky Kristovy! Když však na jeho slo
va nachytalo so důvěřivých lidí příliš málo,
tu opustil hned evangelium a změnil z chle
bařství bez rozpaků celé své „přesvědčení“,
přestoupiv v Americe k nevěrecké straně
„Osvojencův“. Než hé táto spolěšsost mezi
sebe přijala, musil způdobem ha nejvýš poni
žojícím odvolati vše, čemu dříve učil. A co
takových „přesvědčenců“ po Čechách lid k vůli
své kapse mámí! Uvědomělý Čech však se ne
dá zmásti pěknou firmou, hezkým nátěrem;
nebude hleděti na titul, ale na podstala a c'a

raktornost každé společnosti, jež ho k soběá!

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 9. prosince.

(Ku prohlubování oslav památky M. Jana Husa.
— Naše posnámky ke hrozbám, še se obrací „vítr
proti nám“. — Proces proti funkcionářům Svato

václavské sálošny.)

Jak jsme své doby již na těchto místech
uvedli, jevívá se v naší veřejnosti potřeba pro
hlabování oslav M. Jana Husa pravidelně
zrovna asi čtroácte dní před 6. červencem, po
jehož oplyoutí za týden všichni nadšení jeho
ctitelé jakoby se do země propadli. Po celý
rok není po nich ani vidu, ani slechu. Tento
zjev opakuje sa u nás rok od roku s pravidel
nou přesností. Tak tomu jest opět letos.

Máme ve příčině prohlubování oslav M.
Jana Hosa na špičce jazyka několik včasných

Ne
chceme zde snad konstatovati, že drem Flajš
hansem sepsané a v nakladatelství Vilímkově
vycházející vylíčení života M. Jana Husa není
v žádném poměru k počtu jeho nadšených
ctitelů odebíráno, nechceme zda také uváděti,
že Česká městu, jejichž representace mívá v čer
venci plnou hlavu hasitských starostí a ná
padů, +ni jediný výtisk Hasových spisů ne
odebírají. Na takové, řečem neodpovídající
poměry jest u nás každý zvyklý. Ale když
naše vlastenecká veřejnost cítl toho potřebu,
aby prohlabování oslavy památky Husovy pro
vozováno bylo také pálením branic dříví a
osvětlováním oken, kterážto světská marnost
naprosto se příčí duchu Husově, tu se a cti
telů Hasových přimlonváme, aby svůj spůsob
oslavování památky jeho přenesli z měsíce
července na měsíc prosinec a leden,

Snad bude více v duchu Husově a spad
památku jeho platněji oslaví a uctí, když ono
dříví, jež se v předvečer 6. července obyčejné

————————

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

Ročník IX.

za obecní penízenebo z obecních lesů ve hra
nicích spálí, bude za mrazivých přítomných
dnů věnováno chudým lidem, aby se při něm
ohřáli, aby si při něm voda na úkrop nebo
brambor s mundurem uvaříli. Když se v čes
kých zemích dne 5. července na oslavu Hasovu
spálí jenom 5000 metrů dříví, jež shoří docela
neplatné, může toto dříví kolika tisícům cha
dých českých rodin velice užitečně prospěti,
když se jim dnes v mrazivých dnech prosinco
vých po českých zemích předem na účet Hu
sových oslav roku 194 poskytne.

V posledních letech pak za příčinou pro
hlubování oslav památky Husovy vedle pálení
hranic koná se po českých osadách osvětlo
vání oken svíčkami. Když při příležitosti té
shoří dejme tomu jen za 200.000 korun svíček,
jak by byla památka Husova oslavena a pro
hloubena, kdyby se peníz ten obrátil na jinaký
způsob osvícení českých osad! Uvažme, co dob
rých a užitečných knih mohlo by 80 za sumu
ta zakoupiti a mezi dorůstající českou chudou
řemeslnou a dělnickou mládež k vánocům, aby
měla na svátky povznášející četbu, rozdati!
Proto nedopouštíme se snad žádného zločinu,
když na tento způsob moderní iluminace v čes
kých zemích poukazujeme, aby byl na účet dna
5. července zbytečně spálených svíček a ben
gálů zaveden.

Poněvadž víme, že největší většina nad
šených ctitelů památky Husovy tento list ráda
a pilně čítá, doufáme, že naše nejlépe myšlená
slova obecně nepadnoa na skálu, nýbrž že
alespoň mezi rozumnými lidmi naleznou pří
slušný jim souhlas. Proto sa těšíme, že předce
někde tímto způsobem památku a oslavu Hu
sovu vadšení jeho ctitelé probloubí, Snad bude
někdo pečlivě sledovati, kde se tak stane a
napotom, až zase čtrnácte dní před 5. červen
cem zdvížen bude ponejvíce na obecní útraty
provozovaný husitký rach, může se k těrnto,
nikoho — nejméně vážnost k památce kněze
M. Jana Hasa — nepoškozujícím upozorněním
8 příslašnými poznámkami vrátiti.

* *
*

V politickém ohledu jeví se za dnešních
dnů v naší národní společnosti taková citelná
stagnace, že poměry ty každého až za vlasy
tahají. Není pamětníka takové bezpříkladné
bezradnosti u nás. Všecky spanilejší ideály
jako by náhle povadly, jakoby český národ
neměl více žádných cílů, všude panuje mrtvo,
všude vládne omrzelost a resignace s tím, co
právě den přináší. Pokrok český v žádném
směra nejde ku předu poměrně s pokrokem
svého odpůrce, což znamená, že zůstává pozadu.
A nejsmatnějším zjevem při tom jest, že naše
samospráva nerozvíjí se tak,uby veškeré vrstvy
naší národní společnosti důležitost a váhu její
chápaly, cenily a rozmnožovaly.

A do této stísněné nálady jako pro
roctví zlé, čarodějné baby skučí ještě hro
zebné tvrzení, že se prý „vítr obrací proti
nám.“ V této prorocké pastylce má býti za
obalena patruě vyhrůžka, že prý českému
národu nastávají hrozní dnové nějaké zlé
porsekuce.

To bychom rádi věděli, vroč by měl býti
za dnešních dnů český uárod ještě „persek
vován“! Jedině snad proto, že je také na světě!
Co pak kotnu zlého obzvláště v habsburském
soustátí činí? Loyálnost jeho jest nejmocněj
ším štítem jasné královské dynastie proti roz
manitým zahraničním agentům, krví svou do
lévá prostředkem svých renegátů dokoncei
počet německé inteligence, prací svého lidu se
dře rozmanitým nepřátelským mu podnikate
lům jako africký otrok. Dančěmisvými uhra
žuje náklady na nejvzdálenější mu opatření,
jež často ještě k jeho utištění směřují. Proč
pak by měl býti vlastně persekvován?

Jest-li jeho jazykem někdo vede někomu
nepříjemné řeči, to jest již dávno známá věc,
že podstata těchto řečí a štvanic neprýští ze
srdce českého lidu, že jest to ponejvíce nalí
čený a pojednaný | „sabinismus“, jímž se



zejména česká mládež dává balamutiti a o pří
rozený a účelný rozvoj své budoucnosti olu
povati.

Proto nějaká proroctví o obracení se větru
roti nám máme za nemužné povídání. Vždyť

jednak není příčin, aby dnes někdo proti česému národa 8 nějakou hrfůgzovládouvystapo
val a jednak, když střízlivě jako lidé XX.
století poměry avážíme, vlastně se nám ani
hůře vésti nemůže, než-li jak se nám právě vede.
Hledejte dnes v českých zemích spokojeného
člověka a naleznete — miliony zafatých pěstí.
Za takových okolností jest I pouhé mlavení
o nějakém obracení se větru dokonce činem
nepolitickým a mohlo by se špatně vyplatiti
vyhrožujícím, kdyby je český lid začal bráti
vážně.

nikobo veden. Náš veřejný život omezuje 8e
obecně na vzájemné si podrážení nohou, tak

že největší a nejmocnější nepřítel náš, hříchzávisti totiž, živen a pěstován jest především
a hlavně námi samými. Největší většina našeho
lidu nepřipouští si docela žádné starosti, aby
své vlastní poměry všemožně zvelebila, ale
pořád jenom spravuje u závistivě soudí svého
Souseda. A naše inteligence nachází své nej
lepší a největší potěšení v tom, když vidí, jak
jest kollega a přítel snižován, zlehčován a
podceňován. O poměrech hospodářských 4 ob
chodních vůbec ani nemlavíme, neboť pože
hnání našich zemí i práce a pot našeho lidu
za nadcházející rok 1904 jsou již započteny
v rozvahy našich odpůrců a nepřátel.

Jsou to poměry smatná, jak je zde líčíme,
ale musíme je vypsati proto tak, jak skutečně
vyhlížejí, abychom dokázali, že nic horšího na
nás přijíti nemůže, než-li v čem právě se na
cházíme. To bychom jrádi věděli, co by nám
mohl někdo vzít nebo oč by nás mohl připra
vit, když upřímně řečeno vlastně nic nemáme,
než-li ten sladký blud a bezdůvodné domnění,
že máme slavný — dějepis.

Ano, máme slavný dějepis, v němž 60
však pořád nechceme dočísti, jak se o české

přičinění a o českou robota již tisíc let Evropa|

To si pořád nechceme uvědomit, oči před
tím zavíráme a proto konečně ve XX. století

řepadá nás následkem přečetných slabostí,
ež nechceme odložiti, ochablost a bezradnost,

v níž se dnes společnost naše a její projevy
potácejí.

Co velkých myšlónekza doešní doby hýbe
světem, jak se duch lidský k výšinám nebes
kým povznáší a u nás chceme zůstati dále
pořád stejně hloupými a kdo hloupým není,
ten jest ihned za hloupého prohlášen a jako
tukový zahnán z veřejnosti, aby se v ní hlu
páci a nepoctivci mohli roztahovat.

Tolik pokládali jame za včasné pronésti
ku proroctvím, že se vítr proti nám obrací.
Za dnešních dnů namáhal by se ten vítr
marně, leda že by trochu naši společnost pro
budil a povzbudil, aby konečně povstala, po
něvadě jest proto jen malou, poněvadž pořád
klečí.

Jak naše společnost vlastně cizími, s pu
stým posměchem nasazovanými jí brejlemi na
své zájmy patří, to každý vidí sám kolem———————--Ú

FEUIULETON.©
Z cosemerablahoslavenství.

Napsal Josef Váňa,

IV.
„Blahoslavení milosrdní,
neboť oní milosrdenství dojdon“,

Mat. 8, 7.

Stáli nad otevřeným brobem. Byl jich malý
hlouček. Sebnuté stařena, sestárlý mladý muž,

št sirotků, několik přátel a hrstka lidí cizích.
Přisti vyprovodit k věčnému odpočinku — vdovu.

Jako když oůž do srdce vráží, tak bylo muži,
když dopadaly na rakev zmrzlé hrudy a příšerný
svuk zalétel k jeho uchu. Chvěl se při nezvyklém
zvuku tom, jako když blesk z jara ubodí do mo=
butného pně dubového.

Neplakal, jen plaše díval se chvilkami kolem
sebe. A tu opět a opět utkvělo oko jeho na pěti
sirotcích, plačících a kvílících. Než dlouho dívati
se na ně nevydržel. Bylo by mu to srdce utrhlo,
Odvrátil tedy ihned zase zkaléné bolem oko a
utkvěl jím opět na chudé rakvi ubohé zesnulé —
bylať jeho sestrou.

Ubohá! Čírnáct let trápila se nezhojitelnou
nemocí. Čtrnácte let seděla na místě jednom, aniž
by se mohla hnouti. Viděla oknem z jaré pučeti
stromy, viděla zelenati se lučiny, zřela vlniti. se
obilím a úrodou lány, slyšela pěti z dálí skřivany,
viděla v potu tváři v polích pracovati lidi, ale
sama bnouti se nemohla. jek jí pukalo srdce
bolem a lítostí! Hnalo ji to ven, bnalo ji to tam
do té krásy, hnalo ji to k práci, k zaměstnání,
ale nemohla nikam. Tupě jen musila na to vše
síreti, hoouti se nemohble. A kolem ní pobíbalo

sebe. Proto raději o tomto žalostném themata
konec.

Zajisté že se očekává, abychom 60 zde
dotkli právě konaného procesu s obžalovanými
fankcionáři nešťastná Svatováclavské záložny.
V ohledu tom nelze nám předbíhati orteli pánů
porotců a musíme ve příčině té počkati předně,
aby jako žalobce jejich promlavil pan státní
bávladní a za drahé, aby, co sedá k jejich
omluvě avésti, přednesli jejich páni obbájcové.

Referáty pražských denních listů o pro
cesu tom jsou tak podrobné a zajímavé, že si
ostatně každý učiní vlastní úsudek sám. Strana
katolická nachází se při tom v té nepopíra
telné nevýhodě, že nejpřednější vinníci ze Sva
továclavské záložny Roman Čáslavský a Josef
Ort nemohli býti pohnáni k zodpovídání ažo
tíha jejich zločinů nezbytně padla na ostatní
obžalované, mezi nimiž sedí katolický kněz.

Naše tvrzení, že číslice skutečně defrau
dovaných peněz jsou nejasné, dosavadní prů
běh soudního Jíčení nejplnější měrou prokázal,
neboť i znalci dosvědčili, že vypočtený jimi
shodek jest shodkem účetním, t. j. vykazuje
číslici peněz, jež se měly dle účtování v padlé
zálošně nacházeti bez ohleda na rozmanité, sa
25 let vyskytující se okolnosti a usnešení, ješ

poraby trestuí nebyly. Mooho-li a od kohoylo defraudováno, to se přesně zjistiti ne
mohlo. Proto va skutečnosti shodkem padlé
záložny zůstává rozdíl mezi jejími passivy a
aktivy, jejž snad jednou podaří se konstato
vati, čímž ovšem že nebude nic omlouváno,
ani hrozná katastrofu zmenšena. Ostatně jest
lépe, celou tou záležitostí nemíchati. Roztaho
vání její může baviti jenom lidi zlé.

Obrana.
Několik slev al. redakel „Práva

Lidu“ v Praze. Sociálnědemokratický denník
„Právo Lidu“ stal se od půldruhého roku nej
hledanější a nejoblíbenější četbou a orgánem
Škandálů a ostud milovné vrstvy měšťáctva.
Ke službě té povýšila jej bez odporu zavržení
nejhodnějších činů plná historie, jejíž činitelé
pád Svatováclavské záložny zavinili. „Právo
Lido“ v bahně tom se s obzvláštním potěšením
již půldruhého roku brodí 8 takovou pilí a
s takovým nadšením, žeani nepozoroje, kterak
se stalo hltaným listem a útulkem výlevů a
klepů právě té společnosti, proti jejimž ros
manitým přehmatům vůči lida má čeliti. Ne
zazlíme a nevyčítáme to nikterak jeho redakci,
když ji to těší. Uvádíme to jenom proto, aby
chom 8 ní svůj protiúčet vypořádali. Jak to dnes
v katolické organisaci jest „ušlechtilým“ obyče
jem, upozornil ji patrně někdo z její řad na stať,
již „Obnova“ v době, kdy professor Jan Drozd
stál na výši své slávy, jsa obecně vážen, o
něm přinesla. „Obnova“ neučinila docela nic
jiného, neš-li že o Drozdovi uvedla, jak se o
jeho působení vůbec smýšlelo. Když přišly pak
malversace veSvatováclavské záložně na jevo, tu
NObnova“ první bezohledně ibned jeho jednání
odsoudila dle záslahy a při tom beze všeho——Ě————]Ú
pět dítek. Prosily o chléb, volaly o úklid, o vý
chovu, o úprávu prádla, o správu šatu a ona —
hnouti se nemohla.

Jak ji mučil tento poled! Kdyby ji byli
přibili na dřevo, více byla by nemohla trpěti, po
něvadž by trpěla surovostí a násilím křižujících.
Zde ruce a noby měla volny a přec hnouti jimi
nemohla. Ó jak nadlidsky trpěla!

Mučenicel Bol zíral jí z očí, bol zíral jí
z úst, zoufalost hleděla jí z obličeje a úzkost sví
rala jí každý sval ve tváři. Trpitelka bez vylíčení,

A nyní skonals. Milosrdný Bůh vysvobodil
ji konečně z muk dlouholetých, z muk nevypsa
telných,. Zavřela smutné oči navždy, složila sta
rostmi umdlenou blavu do rakve — na vždy.
Zavřela ústa na věky, aby nikdy více nevyklouzlo
z nich slovo stesku, slovo útrap, slovo zoutání.

>Co pak já, ale co tyhlel« tak vždycky

stýskávala a s NÍ namábáním pohybemruky ukázala na děti. 5 tom bolestí zkřivila se
jí vždy tvář.

Á nyní neviděla je více, nyní neviděla uš
ty děti, o něž vždy tolik starostí měla, nyní ne
slyšela už, jak vzlykají, jak pláčou, jak v křečo

vitém bolu nebu po oí ruce. Neviděla je a
ach že neviděla. Bylaby snad bolemještě jednouumřela...— — —

>No tak, děti, pojďte, pojďte! — Není to
už nic plalho, meminku nevzbudíte l«

A předčasně sestěrlý muž bral jedno dítě
po druhém za ruku.a odváděl jeod brobu, „Bylo

Ne tolik, že by býl mušil míti rukou třikráte

»Rozlučte se a fělete le — Tím nejlépememince ulehčíte, když budete bodny a když

Nar s Híditibudete dlé toho, co vám ús srdcea.

šetření jeho stavu vytiskla, že takí i jeden
s apoštolů ve epolečnosti samotného Ježíše
byl nehodný Jidáš. To spad redakce „Práva
lidu“ nerí, neboť jí někdo poslal jen to, 00
v „Obnově“ stálo o Janu Drozdovi v době,
kdy nikdo proti němu vystapovati nemohl a
kdy i onen zasílatel třebas Drozdovise klaněl
a komonil. Příznáváme ochotně, že
jeme se v působení Drozdově mýlili,
vidíme, že jeme je nadceňovali Ale
to se může přihoditi každému a to se ostatně

Fibodilo také i sl. redakci „Práva Lida“,
terá českému lidu za poslance a vysvoboditele

mnobokráte s nadšením odporačovala vůdce a
předáka svá strany Antonina Reise, k němuž
se potom náhle z důvodů jí i nám známých
vůbec přestala hlásiti! Nechceme se o tom
šířiti, neboť stručné toto připomenutí zajisté
postačí, abychom byli „kvit.“

Aby bylo jasno.
(6) K úvahám o hnutí spolkovém vedla za

jistá upřímná snaha oživiti zájem o spolky
naše, jež mají býti tepnami našeho veřejného
života. Jisto jest, že ve spolkovém rucbu na
stala ctegoace; tu třeba bledati důvody toho
a hledati cesty, jež vedly by ka nápravě, Hle
dání takových cest a pátrání po příčinách ne
může býti nazváno „bezúčelným kritikářetvím“
— jestliže děje se od těch, kteří ve spolcích

jch povzuesení a rozšíření vidí prospěch věci,
za niž bojují s láskou a přesvědčením.

Velmi věcně peán článek „Ke hnutí spol
kovému (2)“, prozrazující každou řádkou opřím
ného a inteligentního spolkaře, který prožil
rozkvět našich jednot, poznal různé poměry
— a dle toho i psal svůj instraktivní článek.
Nebudiž nám tedy zazlíváno, jestliže jediněna
tento s láskou a věcnosti psaný člámek připneme
některé doplňky a vysvětlívky. Nechcemetotiš
v úvahách svých bezúčelně křížiti rapíry, ný
brž klidně ovažovati.

Nejprvé ovšem podotknouti dlužno, že
nikterak nebylo úmyslem první úvaby podce
ňovati význam spolků stávajících a práce, kte
rou vykonaly na poli hoatí katolického. Kdo
zajisté seznal pracovníky, kteří scházeli se na

rvních sjezdech krajinských organisací spol
Řových, 8 úctou vzpomínati musí obětavých na
šinců, kteří nešetřili času ani obětí, aby šli
v boj za své přesvědčení. Kde epolky katolické
jsou a řádně pracojí, bylo by pošetilostí
jovati proti jejich existenci. Kdo sám ve spo
pracuje, dovede v plném dosahu oceniti obě
tavou a oscbně dosti nevděčnou práci spolu
bratří ve spolkovém životě katolickém. —

Rovněž nebylo úmyslem úvahy stavěti se
proti snahám katolíků, aby v záležitostech ve
řejných uplatnili svůj vliv ve prospěch nábo
ženských požadavků. Jedná se jen o to, získati
těmto snahám životní sílu a bledati prostředky,
kterými bychom řady své sesflili tak, aby vše
nezůstávalo jen na papíře.

Jedni pracují k cíli tomu tak — jiní chtějí
skoušeti jiné cesty. Úvaha (2 sympaticky se
vyslovuje o enahách těchto, což také jest je
——————ěl——ě———————Ú.

Děti zaškytsly ještě jednou a odcházely se
svým strýcem od hrobu. A jak se tak kolem něho
stulily, vyhlíželo to, jako by pět malých stromečků
se podpíralo o mohutný dub.

aTolik krků a sám nemám skoro co do úst.«
A v oku muže zaleskla se size.
sA šaty mají na badry. Zač jim koupím

nové? — A což prádlo a což výchovu? — Co
já starý mládenec stolika dětmi? — Sám nemám,
kdo by mi vařil, kdo by na mne vypral, kdo by
mi prádlo opravil.. .«

A muž rozhlédl se znovu po sirotcích a
znovu zatřpytla mu slza v oku. V tom od kříže
uprostřed hřbitova zalétla k němu jakási slova.
Byla tak známá, tak prostá a přece tak dojemná.
Slýchával je často a modlil se je ještě častěji,
ale teď se mu zdála býti nějaká nová, Udivené
naslouchal a ani nevěda zastavil se.

sZdrávas bud nebes královno,
metko milosrdenství,
sblédni milostivá Panno,
jaké nebezpečenství
nás smutné se všech stran ovírá
v tom slzavém údolí.. .«

Muž 66 začervenal. Přichězela mu ta slova
jáko výčitká, jako ostré bodnutí pro jeho malo=
my

»Zdrávas buď nebes královdo,
mstko milosrděnství . . „«

»Strýčku, kam půjdeme nyní, když nemáme
ani tatínka ani mamidku=, probádil nájednou je
dea z chlapců.

»Ke mné, děti, ke mně, Bývalo mi vždy ták
smutno, když jsem býval ve svém bylů a večár
sám. Bude mi aspoň veseleji.“



diným správným stanoviskem v nynější krici
katolického života. Nelze zajisté odsuzovati
těch, kteří k aplatační požadavků katolických
chtějí pracovati ve spolcích veřejných — tím
méně však těch, kteří chtějí pracovatiku roz
květu katolického šivota spolkového, novým

ppůsobon katolickou činnost spolkovou formuJíce; neboť zajisté to všechno jsou praménky
stékající se v jeden proud a všichni spolupra
covníci mají ctíti navzájem své poctivé snahy.
Nač zašlapovati pramének tvrdou nohou ne
porozumění, když spěchá ve společný proud?

Návrh skapiny Novo-Bydžovaké nelze pod
ceňovati v nynějším těžkém postavení katolí
ků v Čechách, kdy třeba dobře avášiti poměry.
Nepřátelé spojujíce s katastrofou záložny svato
václavské jména vynikajících katolických spol
ků, bledí pokud možno nejvíce vyažíti sitaace
v neprospěch kutolické věci. Také vidíme, že
dnes více než kdy jindy jest zaujatost proti
spolkům katolickým i mezi — klerem. Na etraně
pak nepřátelské jen borečná činnost. Po měs
tech orgapisují se vzdělávací kronžky před
náškové, zařízají se odbočky po venkově. Na
proti toma stojí jednotlivý — tu a tam osa
tmocený spolek katolický. V celém vikariátě
jest někde třeba jen jediný! Fakt tento nelze
přičítati snad netečnosti — nýbrž vedle jiných
činitelů často velikým obtížím, jež spojeny
jsou se založením a vedením spolku a pak
přetížení v duchovní správě. Dnes jsou větší
požadavky než bývaly. (Školy, úřední psaní
atd.) A tu třeba přemýšleti, jak by možno
bylo i při menší práci přece položiti základy
katolického uvědomění v osadě každičké bez
místností spolkových, bez praporů, bez veli
kého spolkového apparátu. Skupina N. Byd
žovská učinila návrh na zřizování vzdělávacích,
čtenářských kroužků, besídek, které by se
molly zřizovati všade, kde by se několik ka=
tolíků sestoupilo (10 nebo méně) ku společné
mu odebírání katolických a odborných (hospo
dářekých a p.) časopisů. Že tím spůsobem ži
vot katolický by se nepoškodil — jest eamo
sřejmo! Netřeba věc rozvíjeti dále. Než se
věc uskuteční a program propracuje, není rad
no vše nositi na forum.

Z toho však, co řečeno, jest zřejmo, že

návrh kopiny N. B. nebyl by podlomenímdosavadních spolků ani útokem na politickou
činnost, pokud v nynějších poměrech a sa ny
nější organisace spolkové jest možná a věci

prospěňně nýbrš pokusem o oživení a posíení spolkového ducha katolického, jehož zá
klady položeny musí býti vzděláním a uvědo
měním! Uvědomělí a vzdělaní katolíci budon
zajisté dobrými bojovníky sa práva nejen své
vlasti, nýbrž i své víry. Ze vzdělání a uvědo
mění roste zajisté teprv politický význam té

či na sny- a ý nýblnad jin e míti jin o věci
než členovéakoptůy N. B.; Ná každým
máme úctu, když podán bude ve formě uščlech
tilé s láskou ku věci —; nejde tu o osoby,
nýbrž o věc, která má býti všem svatoo. Skn
pina učinila názrh z láskg ku věci dobré —
a po dobré úvaze a jest přesvědčena, že ne
zůstane bez ohlasu u těch, kteří znají a věcně
posuzají přítomné poměry.

Tím končí skupina N. B. vysvětlování
svého návrhu a další předloží předsedovi di

a
Tváře dětí zaplanuly radostí.
»Půjdeme k strýčkovile zaplesalo nejmladší

děvčátko a zatleskelo radostně rukama. Na bolest,
na slzy a na ztrátu matky už zapomnělo.

+A koupfá mi, strýčku, panenku, viď? Ma
minka říkala, že prý je škoda peněz a já bych
byla měle tolik ráda panenkue.

»To víš, že koupím, děvečko, a na šaty.
ponně ti taky koupím, jen když budeš hodná«.

»Juch, juch, budu míti pannu le plesalo děv

mosil bezděky usmáti. Zármutek z čela jsko by
mo byl někdo vymetl,

Ale po chvilce opět se zamračil. Vzpomněl
na své nepatrné služné, vzpomněl, že jen s bídou
sám bez dluhů jaké takž. vyaházd), vzpomněl, jak
počítati musil s každým krejcarem, aby se vůbec
dopočítal,a nyní ještě pět dětí...

Až se mu v očích zatmělo a hlava zamotala.

Jak to bude nyní?! — Marně žádal o zvý
šení platu, marně žádal o místo lepší. Všude jako
by ho byli neslyšeli, všude jako by byli bez srdce.
A co se nejezdil a naprosil! Všude podotknul, že
podporuje zmrzačelou sestru, aby se slitovali as
poň nad ní, když ne nad ním, ale merno. Byli
bluší. —

Jak ho to vždy bolívalo! — Zdálo se mu,
že už milosrdenství zmizelo z povrchu zemského,
že už lidé nemají ani citu ani srdce.

Předčasně sestárlý muž vzpomínal nyní na
všecko toto a hruď avírala se mu úzkostí, bolem,
hrůzou, starostí a zároveň ošklivostí ke všemu na
světě. —Ale hned zas rozjasnilo se mu čelo,
Myšlénkami blesklo mu něco, jako když nevidi
telné ruka dotkne se rozladěných strun, aby je
zladila.

oecésních jednot, kdež možno se každému in
formovati, kdo by se o věc tu zajímal. In du
bšie Jibertas — in omnibus charitas!

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna ve Vídni stále dosud

zápasí se spoustou pilných návrhů; obstrukce
česká má hlavní slovo. Podán sice se strany české

pilný návrh na změnu ň 14. státního základníhozákona, aby vláda, nemohouc se spoléhati na zákon
tento, nucena byla jaksi sama zasáhnouti na ošdru
vění nynějších žalostných poměrů; ale důležitost
změny $ 14. nebyla sněmovnou uznána. — Před
seda polského klubu ryt. Jaworski rozhořčené
obrátil se na obstruující Čechy zapomínaje, že
Čechové v boji svém za právo a spravedlnost ne
mohou jinak si počínati, kdežto Poláci u takovými
obtížemi zápasiti nemusí. Uznáno ovšem po vět
šiné i mezi Poláky, že řečí tou Čechům bylo u
křivděno. — Přijat byl také sněmovnou návrh
ústavního výboru o opravě jednacího řádu, ale
pro pilné návrby sotva k tomu předmětu dojde,
Na kopyto německé, jak si právě levice přeje,
nikdy nebude jednací řád vražen. Všenémci pova
žují dosavadní jednací řád za dostatečný a ne
uznávají potřebu nějaké změny. Ovšem změnou
touto by jim hřebínek valné zbledi.

A tak asi říšská rada odebéře se již tohoto
týdne na vánoční prázdniny, aniž by se nějakou
plodnou prací pochlubiti mohla.

V uherské sněmovně přece se jaksi vyjasnilo.
Oposice u většině shodla se s vládou a upustils
od obstrukce. Košut zjistil, že obstrukcí získány
velké ústupky ve věcech vojenských, ale dalších
na ten čas dosíci nelze. Upouštějíc od obstrukce,
bude strana neodvislosti i nadále bojovati za plné
uplatnění práv maďarštiny v armádě. Ugron a
jeho přátelé budou v obstrukci pokračovati. Mi
nistr války velitelům uherských pluků nařídil, aby
přidržovali důstojníky neznalé jazyka maďarského,
aby se naučili tomuto jazyků a aby za tím úče
lem zřídili v obvodů pluků jazykové kursy. Toj
první ovoce obstrukce.

V otázce reforem v Makedonii nastalo ticho
Turecko hodlá ve všem povoliti. Než na Černé
Hoře i v Srbsku a Bulharsku jsou přesvědčeni,
že Turecko není s to, aby provedlo reformy a že
následkem toho dojde na jaře na Balkáné k nes
bývalým událostem.

Mezi Ruskem a Čínou nastalo v otázce mand=
žurské dorozumění. Původní dobodnutí o Maad
žuřsko je tím opět obnoveno. Císař čínský zů
stane dle jména vrchním vladařem, ale skutečným
pánem bude v Madžursku Rusko.

Z činnosti katol. spolků.
Třetí eyklus soelal. přednášek po

řádají katolické sdružené spolky královéhradecké v ne
děli dne 13. prosince 1903 ve dvoraná „Adalhertina“.

Pořad: 1. O české otázce národobo ské. Rojednádp. farář Ferdinand Vlček. 2. O ústavním životě vRa

kousku. Promluví dp. farář J. Kousal. 3.Filopofi českých dějin probéře vp. redaktor Sahula. Po p
náškách zahájí se rozhovor o předneseném thematě.
— Začátek ve 2 hod. odpoledne. Vstup volný na le

»Zdrávas buď nebes královno,
matko milosrdenství.. .«

»Strýčku, já tibudu vařite, ozvalo se snovu
děvčátko. — +Umím už zatopite.

Strýc se musil chté nechté usmáti,
sA já ti budu cídit boty“.
»A já pro všechno dojdu«.
A jedno dítě po druhém se ozývalo a kai

dé něco chtělo dělati.

Strýc se usmíval víc a více a trud mizel
mu s tváře rychleji s rychleji.

»Můj Spasiteli, vařit, ale z čehol« vzdychnul
po tichu a opětné zdálo se, jako by se byl zar
moutil. Ale to trvalo jen okamžik. Najednou se
mu tvář rozjasnila nadobro, Při slově »Spasitela
jeko by se byl na čisto vzpamatoval.

»Bože můj, snad mne neopystíš«, vzdychnul
vroucně. — »Ty's neměl, kam bys blavu sklonil
a přece jsi byl živ. Bez vůle Tvé ani ptáče sc
střechy nespadne, zdaž nejsou tyhle zde Ti
dražší?|«

A muž hodil při tom okem po dítkách.
A ku podivu, jsko kdyby se byl znovu narodil,
tak bylo mu nyní. Takovou sílu cítil najednou

s odhodlaností živil, neřku-li pět.
Pojďte, děti, Bůh nás neopustí. Byl se

mnou do dnes, bude i dále«= — — —
—| -—

»Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosr
denství dojdoue.8

žení v Adalbertinu. .

Z Kostelce m. 0. Voschůzikatol.jednoty
v neděli dne 13. t. m. v 6 hod. večer bude přednášetí
laskavě vys. uroz. p. Frant. "hrabě Kinský, majitel
velkostatku v Kostelci n. O. atd., zo své bohaté zku
šenosti na letošní cestě Amerikou o předmětu „Ho
opodářské a sociální poměry Severní Ameriky.“ Po
přednášce sbory a čísla hadební řídí obětavý p. řed.
A. Jeřábek. Vatup mají členové, hosté jimi uvedení s
ti, kteří si zsopatří dříve vatapenky.

Z Rychnova mad Hměš. Naše odbočka
pořádala v neděli dne 29. listopada 1908 v hostinci
p. Josefa Jošty první valaon bromadu, ne kteréž mi
mo spolkové záležitosti a provedení voleb mél pouč
nou přednáška „O práci“ dp. P. J. Řezníček, kate
eheta z Vamberka, Řeč p. přednášejícího, trvající přes
1 a půl hod., protkána byla dojmy i úvabami 0 ši
votě náboženském jak ve staróm, tak v středním věka
a zamlouvala se všem účastníkům, zvláště pakkdyš
dp. řečník dovozoval — pod berlou že bývalo dobře.
Děkujíce p. řečníkovi za jeho obětavost, un ve velké
nepobodě cestu nesištně k nám vášil, voláme další
činnosti naší odbočky: Zdař Bůbí

Zprávy místní a z kraje,
Pastýřský list nejdůstojnějšího če

ského Eplskopatm, který přímo duchovním
správám bude rozeslán, budiž dle nařísení b. Konsi
storia v Hradci Králové předěítán věřícím na čtvrtou
neděli adventní.

Zprávy dlecésní. Jmenování: vdp.P.
Vojtěch Krinke,O. S. B., děkan v Broumově, jmeno
ván b. vikářem okresu Broumovského. Vysname
náni jsou: vdp. P Pancratius Drechsel, 0. S. B.,
duchovní správce v Šonově, vdp. Václav Oliva, far.
Daňejovský na odpoč. v Něm. Brodě, jmenování b.
notáry. Ustanovení jsou: p. Frant. Tauchman,
far. Radbořský na odpoč., sa fand. špitálního duchov
ního správce v Kyšperku, p. Adolf Morávek, admin.
v Javoroíku, za administr. do MI. Baků, p. Ferd. Vo

p kaplan vJelení, za kapl. do Červ, Kostelce, p. Rad.ošíček, kapli. v Karli, za koop. do Hradiště, p. Lad.
Moláček, kapl. Dabenecký, za kapli. do Limberka, p. Jos.
Honek, kapl. v Limberka, za administr. do Karle,
, Frant. Víša, koop., za administr. v Míčově, p. Frant.

Pradič, kapli., sa administr, v Červeném Kostelci,
p. Jos. Hoke, kapl., sa administr. v Žamberku. V Pá
ny sesnuli: p. Vinc. Dvořáček, b. notář, děkan
v Červ.Kostelci $ 12. listopadu (nar. 1826, vysv. 1861.);
p. Jan Adler, (V. Valn.) farář v Míčově + 16. listop.
(naroz. 1860, vysv. 1874); p. Jan Pfeffer, děkan v Žum
borku123. listop (naroz.1840,vysv,1866).Uprázd
něná místa: Červený Kostelec, fara patron. kníž,
Schaamburg-Lippe, od 13. listop.; Radboř, fara pa
tron. liberae coli., od 16. listop.; Míčov, fara patron.
nábož. matice, od 17. listop.; Žumberk, fara patron.
kníš. Frant. Jos. Auorsperga, od 24. listop.

Nevý kanovník kathedralní kapi

taly v Hradci Králové. Císař jmenoval vojenského faráře a profesora náboženství v Terezianské
akademii ve Vídeňském Novém Městě vdp. Frt. Ho
ráčka čestným kanovníkem kathedralní kapitaly v Hrad
ci Králové. Nový kanovník jest knězem diecéso krá
lovébradecké. Narodil se r. 1851 ve Stadenci v Če
chách, na kněze vysvěcen r. 1876, vojenským kurátem
stal se r. 1882.

tlavné zahájení jabilea GOtiletého,
které na památkuprohlášeníNeposkvrněného
Početí bl. Marie Panny začlánokavatékatol.
víry v obnoveném marianském chrámu Páněv Hradci
Královédne8.proeince se konalo. Předcházela
devítníková pobožnost s večerními přednáškami o dě
dičném hříchu a vykonpení člověčenstva, zvláštním
pak způsobem vykoapené blsb. Marie Panny čili o
Neposkvrněném Početí Jejím, které byly četně navětě
vovány. Zavedené osvětlení plynové stalo se nemalon
ozdobou při večerních pobožnostech, jakož i rannímu
Rorate výhodně slouží; proto také věřící Hradečané

časně s toušebností spěchají do ovatyně nyní v době.Vrcholu však dosáhla slavnost jubilejní
v úterý. dne 8. prosince, kdy ráno přistoupilo množetví
věřících ke stolu Páně, načež o 10. hodině do napl
něného chrámu marianského zavítala vnejela vnějším

úboru biskapském Jeho Milost, nejdůst. po biskap, Dr. Josef Doubrava s veškerou P. T.nejdůst.
kapitulou katkedrální, aby pontifikální měj svatou za
agsistence všech P. T. nejdůst. kapitnlárů oslavila Ne
poskvrněné Početí bl. M.P. Ctih. pp. bohoslovci
s části assistovali u oltáře, z části zpěvem ve spojení
s kůrem zpěváků kathedrálních doprovázeli velebně a
úchvatně slavnoa bohoslašbu. Odpoledne bylo úča
stenství ještě větší. Tau bylo v prostorném chrámu
Páně teprve plno. Ve 4 hod. savítela Jeho biek,
Milost opět v pontifikaliích do svatyně marianské,
abyoslavila Královna bez poskvrny bříchu
dědičného počatou jako av. apoštolů nástupce
slovem Božím. Zbošně a radostně Ipěli věřící na
výmlavných ústech Jeho bisk. Milosti, když « poav.
kasatelny vykládal z pozdravu andělského slovo „mi
losti plná“ a větěpoval nám všem snahu, jakou máme
míti, stav milosti Boží si sjednati, zjednaný si zachovati,
sachovaný stav milosti Boží neocenitelné víc a více roz
mnošovati. Po kázaní předvystavenou nejsvětější Sváto
stí Oltářní v kostele více jak 20 plamenyaurovkami ozá
řenéma množstvím voskovicna oltáři byly zpívané litanie
loretánské, po nichž konala Jeho bisk. Milost círk.
modlitby na oslavu Neposkvrněného Početí a j., také
za papeže, císaře a krále, pak udělila požehnání s Nej
nvětější Svátostí. Svatohorský Zdrávas, který pan
Wůnach, ředitel kru, o svátcích marisnských dle
fandace v této svatyni mívá, zakončil důstojně slav
nost tohoto památného dne, O 6. teprv hodině odchá
zeli lidé putěšení z chráma Páně. Památnou zajisté
zůstane zbožnému lida slavnost tato. Díky tudíž nej
ardečnější vzdává zde duchovní epráva marianské sva
tyně předem Jeho bisk. Milosti, která oslaviti ráčila

rálovou nebes s země v Její svatyni, jakož i za po



vzbuzující zájem a vítané pokyny při obnově chrámu
Paně Jebo bisk. Milost poskytnuté; díky sejapřímnější
veškeré F. T. nejdůst. kapitole bisk. chrámu Páně sa
to, še obcováním svým přispěla oslaviti 6Utou ročnici
jubilejní Neposkvrněného početí; konečně díky nej
vroucnější vzdávají se ba této přílešitosti všem P. T.
pp. dobrodincům, kteří svými milodary a příspěvky
umožnili obnovu nešlé ovatyně marianské a dokončení
obnovy této umošní. Bůh budič na přímluvu Matky
milosti, Marie Panny Fojenské, štědrým odplatitelem
všem|

Osobní. Rozhodnutím ministra kultu a vy
učování povýšen p. Emanuel Miřiovský, profesor na
učitelském ústava v Hradci Králové, do VII. třídy
hodnostní. — Vrchní berní inepektor a přednosta zdej
šíbo c. k. berního referátu pan Josef Čečiljmenován

ředsedou všech berních komisí politického okreso
Hradce Králové. .

Z maší pošty. Běbem posledních 5 let pře
stěhovalo se jiš několik etátních úřadů s bývalých

šádného úřadu nevzbudilo tolik maloměstských intrik
jsko poštovního úřadu. Každý sice věděl, že koňské
stáje staré pošty nehodí se pro ksnceláře, ale ka
pesní politika přece nechtěla o přestěhování ani aly
šeti. Tato kapesní politika různých činitelů dodnes
by ráda brala nájem od poštovního eráru, ale nemůže
ho nikde vhodně sa tyto peníze umístiti. Ze zármatku
pad tímto nedosašitelným ziskem ulevuje si šosácká
tato koterie aspoň malichernými výtkami, že nynější
pohodlné a sličně upravené kanceláře poštovní jsou
prý nezdravé úfednictvu. Jest to aš k pláči dojemná
péče a starostlivost o staré Borromeum, nváží li ne
stranný pozorovatel, že všecky ty nářky so točí o
bolavou kapsa. Toť se rozumí, že by poštovní kance

láře byly rozhodně „zdravější“, kdyby se nmnístily
však městští obyvatelé mus vydržeti „nezdravoto“
starého Hradce, potud to vydrží snad i poštovní erár
v budově, která vzhledem ka všemostatním budovám
starého města je nejmoderněji a nejsolidněji vysta
věna. Ve starém městě masila pošta zůstati, proto
nemohla nikam jinam, leč do Borromea. Že tato nutná
volba nebyls žádnou chybou, pozná každý, kdo kan
celáře viděl. Jsou tedy roznášené pomluvy jen intri
kami a proti nim uvádíme následující nezvratná
fakta: 1.) Dokad byl ve starém Borromeu umístěn
chlapecký sominář, neměly zdravotní úřady nikdy pří
činy zakročiti k odstranění nějakých bygienických zá
vad. Za celou tu dobu 40 let nevznikl v ústavě ani
jediný případ tyfu a z nakašlivých chorob pouze
jediný chovanec byl před 17 lety postižen neštovicemi.
V domě tomto žili v úplném zdraví: ředitel Arnošt
po 30 let, Dr. Reyl jako chovanec a představený 25
let, představená sester Armela celých 38 let, děkan
Vitvar 18 let atd. Jak patrno, lze žíti v tomto domě
v úplném zdraví celá desítiletí a proto nepřáli by si
ani nynější pp. úředníci, aby musili v tomto domě
tak dlouho sloužiti, dokud by je „nezdravota“ domu
neschvátila. Že se z domu chlapecký neminář vystě
hoval, stalo se z důvodů pedagogických a k vůli
tomu, že dům nemá zahrady ani dvorečku,ale nikdy
ne k vůli nezdravotě budovy, která nynějším zavede
ním klosetů splachovacích a přestavboustoky na své hod
notě získala. 2.)Když sestaré Borromeumpro poštu upra
vovalo, nenašla městská zdravotní komisse v prané
řovaném přízemí pražádné plísně aneb vlbkosti. Jeli
snad plíseň nyní v dotčených místnostech, není to
vadou bodovy samé, nýbrž následkem pochybeného
užívání budovy, což správným větráním aneb to
pením dá ee snadno odstraniti. Ale my tvrdíme, že
tam plíseň nikde jsme nespatřili. Snad má zdravotní
referent „Osvěty“ po ruce silnější drobnohled, nežli
městský fysikát a proto líčí vady v novinách černůji,
nežli je uvádí protokol úřední komisse. 3.) Není
pravda, že hlavní pokladna je na místě bývalé kou
pelny, nýbrž je umístěna v býralém obytném pokoji,
jenš je podsklepen a nad dlašboa ulice dosti pový
šen. Na místě bývalé umývárny je skladiště pro ba
líky a těm anad místnost tato „nazdraví“ neškodí.
4. Staré Borromeum je budovaod sklepů až do půdy
úplně suchá, což nejlépe se ukázslo při adaptačních
prací. Vybourané zdivo bylo jak skála tvrdé, vyňaté
trámy byly po 40letém uložení ve zdivu úplně bílé a
zdravé. Ostatně v tyto day byly do zdiva zasokávány

lynové roury nových svítilen a tu se mobil každý,
kdo není zrovna duševně aneb tělesně přisleplý, pře
avědčiti, že suché cibly inohou býti jenom v suché
budově. Všecko staré zdivo je naprosto suché a pouze
2 příčky, které byly k vůli adaptaci vyzděny, nesou
stopy zdiva čerstvého, což přece při celku nemůže
padati na váhu. —Jest očividno,že všecky tyto stestky
na hygienickou závada nynějších poštovních kance
lářů jsou dalším článkem nekonečného řetězu malo
městského prospěchářství, které aspoň cizí majetek
poškozuje, nemůče-li £ něho samo učitek míti. Divíme
se jen, že pokrokový list „Osvěta“ propůjčuje sloupce
savé ku protežování asocialní neřesti, proti které ú
porný boj má vytčený ve svém programu. Politické
odchylné stanovisko nesmí se snifovati na zákeřnictví,
neboť účel neposvěcoje nekalých prostředků. Kdo není
srovna prospěchově súčastněn ne této záležitosti,
uzná, že jeme svou úvahou sáhli věci na kloub.
Vždyť je to protimyelno se domnívati, že by byl po
štovní erárpronajal závadné místnosti od majitele,
proti kterému se spikly všecky veřejné i tejné moc
nosti a depuncovaly bo až v kanceláři ministerského
předsedy. Tak opatrným ipřece erár byl, že předem o
všech denunciacích se úřední cestou přesvědčil a do
podmínek nájemních si pološíl vše, co se od úřední
místnosti se etanoviská bygienického čádati vůbec
v Hradci může. Obecenstvo i personál úřední můše si
vůbec gratalovati, že se poštovníúřad mobl vybaviti
z nendršitelných jiš poměrů následkem aprázdněného

„Borromea. Kdo zná úsporné hoapodářetví poštovního

starém městě, sejisté nám přizná,še by bez Borromea
tíenila se pošta pořádještě na starém místě, kde by snad
úředníci nestonali, nestárli a neumírali. Nemáme vo
svyku, omlouvati skutečné vady, aťjsou na kterékoliv

otraně, alo nemůžemepodporovali předpojatost a hnidopištví které v této otázcehraje hlavní a osnovní roli,

Zo Všeodber.sdružení kř. dělnictva.
Schůze eššího výboru dne 5. prosince. Přítomní:
Urban, Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemoc.
uděleny: Janu Hladíkovi s Úpice za 14 dní 9 K,
Ant. Torynovi s Choltic sa 7 dní 6 K, Frt. Matěj
kovi z Týniště za 7 dní 450 K, J. Holickéma « Tý
niště za 7 dní 6 K. — Plenární ochůze výborová
bade se konatí dne 10, ledna 1904 v Hradci Králové
v Adalbertinu o 11. bodině dopoledne a tímto pro
gramem: Schválení zprávy výroční k tisku a určení
dne valné hromady. 2. Zkoumání návrhů k valné
hromadě.

Posudek © „Oltáři.“ Vdp. P. Maorns,
benediktin ze Seckavy (s Hor. Štyrska), píše naší knih
tiskárně o «aslaném „Oltáři“: „To jest něco zvlášť
výborného v příčině výběru i pojednání. Můšeme die
cési Hradecké jen k tomu gratalovati a přáti si, aby
též i jiné diecése tohoto příkladu následovaly. Lid,
v který se tato kniha vžije, sajisté musí s církví
v jedno arůsti“,

Mikulášská zábava, kteroudne6. pro

since uspořádala jednota katol. tovarydů udejších,přivábila do „Adalbertina“ četně obecenstva. zá
bava postaral se hudební kroužek a zvlášť sbor tam
buračský, kterýž svou dumnou hudbou s mistrným
provedením přivedl poslachače k chvály plnému po
divu. Dp. J. Sahula dvěma solovými čísly na housle
přítomné hosty přímo uchvátil. Všeckybudební části
ochotně řídil dp. Gyurkovič. Mimo to alč. Svarcova,
pp. Beránek a Svaták velmi edařilými solovými vý
stupy a deklamacemi do všech tváří rozjsenéní a plno
jarého smíchu vnesli. Pan Dvořáček ml. bavil pak
uměním kreslířským. Ku konci sábavy objevil se
Mikuláš a andělem a čertem a za nimi kupa dárků,
při jichž rozdávání vebuzeno nové veselí. Zábava
ukončena za všeobecné pochvaly.

Letošní rybí trh vámoční konati se
bude dle nařízení sl. městské rady na Malém náměstí
podle chodníku před domy čís. p. 113.—119. Byby
Jinde prodávati není dovoleno.

Vánoční a movoroční dopisnice
v uměleckém provedení má ve velikém výběru na
skladě zdejší knihkupectví p. Boh. Melicbara (bývalý
závod Pospíšilův), na což své čtenáře upozorňujeme.

Klieperove divadle. Rozhodnatímměst
ské rady prodloušeno bylo působení divadelní spo
lečnoati páně Housovy na našem divadle z 16. pro
since do 1, ledna 1904, což zajisté svědčí o umělecké
snaze společnosti. V uplynulém právě týdnu proveden
„zvlášť časový“ obraz zeživota „Defrandanti“, v němž
s pravou routinou vedli si především ředitel jako
vůdce oposice, p. Konětopský, jako ředitel banky,
p. Bittl, redaktor a p. Mohelský, bohatý pekař. Ve
seloherními novinkami „U bílého koníčka“ a „To jsem
sám rád“ podána obecenstvu opravdu příjemná zába
va. Na avých místech věra umělecky se uplatnili
p. ředitel Housa jako továrník, p. Konátopský, p. Bittl
a pí. Housová, slč. Konětopská M. a A. a p. Vrba.
Snaha p. ředitelova.a celé apolečnosti měla by býti
uznávána větší návštěvou divadla.

Obecná kuchymév Hradci Králové
poctěna byla v pondělí návštěvou p.c. k. místodr

sácní hosté pro
jevili uznání a obdiv nejen zřízení obecné kuchyně
ale i účinkujícím dámám. Potřebných vysvětlení po
dávala pí. předsedkyně. Pan c. k. místodržitelský
rada projevil přání, aby ma vědy za uplynulý měsíc
zasílány byly výkasy.

Velby do odhadní komise pre osob

ní daň = příjmů. Výnosemc. k. finanč.řid. volby členů a jich zástupců do odhadní komise pro osobní
daň z příjmů nového odhadního okresu Hradec Krá
lové vypisojí se: pro I. volební sbor na den 2+. pro
since 1903, pro JÍ. na 22. pros., pro III. na 23. pros.,
všdy od 9. hodin dop. do 12. hod. polední s tím po
dotknutím, že každý oprávněný volič 2 členy a 2 zá
stapce voliti může. Volby konati se budou v síni číslo
4. c. k. berního referátu v Hradci Králové, staré Ra
dolfinam, a bude je říditi c. k. vrchní berní inspektor
pan Josef Čečil. Volen může býti každý, komu byla
v roce 1905 předepsána osobní daň z příjmu a zano
šen jest do seznamu voličů a ten bude považován za
zvoleného, kdo obdrší relativně nejvíce hlasů. — Vol
by tyto konají se výhradně úředními lístky hlasova
cími a sice zvlášť pro členy komise a zvlášť pro jich
zástupce. Oprávnění voliči mají řádně podepsané hla
sovací lístky buď osobně aneb prostřednictvím legi
timovaného zástupce v hodinách svrchu ustanovených
jmenovanému volebnímu komisaři zároveň es volební
legitimací odersdati aneb řádněpodepsané lístky hle
sovací i s volební legitimací před tímto časem poštou
do arrchu uvedeného místa volebního resou
jmenovaného volebního komisaře zaslati. Nedoatatečně

lístky nebudou přijaty.

nee ma Královéhradecku.
Na mnohých stranách mluví se pilně o upravení vod,
zvlášť o průplava Labako-Donajsko-Oderském, ale na
Královéhradecku jakoby všechen zájem v tá věcí usnul.
Všechna starost přenechává se ta výbora „Středolab
ského komitétu“. A přecedůležitost úpravy Labe pro

celé severovýchodníČechy jen ohromná. Nebudemese jiš příti o to, sda odnější byla průplavová

inženýr Ant, Smrček dokazuje, že průplav s odbočkou
na Pardubice jest výhodnější a na výtky, deby se tu
nedostávalo vody ponkazuje k tomu, de po regulaci
Třebůvky a Sásavy netřeba se starati o vodu — a
byť by ve vládním programa průplav z Moravy do

posunut byl až do druhého období stavebního,
ne počátek r. 1918, jest nutno, aby se dříve také
širší veřejnost vyslovila, co by asi bylo prospěšnější;
hlas lidu poplatnéhosnad také něco váší. Čekali jsme,
še veškeré obce v poříčí Orlice a horního Labe pro

jeví tu své mínění, všude věsk jako po nyemetení.Lidnáš jeví často nedůvěru a neochotu k úřednictva,

kterým vláda a různé jiné úřady vůbecna lid působí,
ale tu, kde by měli občané okázati své právo,se věra
na velkou škodu mlčí. Škoda, že uš semře! poslanec“
Jaroš, který hlasem svým ukazovaltéž na vodní, cestu
k Hradci. Snad přece vachopí se okresní a obeční
sastopiteletva s této tak důležité otásky se ajmou!

Ve prospěch krupobitím postiše
mých odeslalo b. Konsistorinm v Hradci Krá!. dra
bou část příspěvků, které se s dlecáse sešly, v obnosu
1600 koran do osad: Korouhve, Kaliště, Nemajova,
Krucembarkua Staršovau Poličky.— C. k. okr. hejt
manství v Hradci Král. zaslaly další příspěvky tyto
obce: Všestary 17 K 58 h, Dab 15 K 10 B. Dobalice
100 K, Librantice 20 K. Ochotníci v Předměřicích při
spěli čistým výtěžkem z divadelního představení „Smě
ry šivota“ dne 22. listopadu v obnosu 68 K 84 h,
dosud úhrnem 4149 K 15 h.

Z Černileva. (Tridaum.) Ve dnech 6., 7. a
8, prosince t. r. konala se zde zvláštní pobožnost jako
příprava ke ovátkům vánočním a na obnova avaté
missie. Tato dachovní cvičení řídil i letos vys. důst.
p. Dr. František Šulc, konsist. rada a prof. bohosloví
v Hradci Králové, jenž v cyklu svých řečí — denně
tři — snalecky, jasně, poutavě a působivě probral
rosezuávací články naší svaté víry a církví evange

liekých; apjstá pozornostpovluchačů avědčila,že dojemzůstavají trvalý. Od půl 6. hod. ranní až do noci
naplněn byl chrám Páně horlivými poslachači a ka
jícníky, jichž v tyto dny na 700 přistoupilo ke stolu
Páně, což okvělou jest koranou práce slovutného p.
řečníka. Pán Bůh odplatiš přehbojněobětavému panu
řečníka! Upřímný dík i dp. Václava Kosovi z Libřic
sa ochotnoa výpomoc ve slyšení svaté spovědi. — O
evátku Neposkvrněného Početí bl. Marie Panny slo
šilo 12 osob při slavnostním shromáždění profeseIII.
řádu sv. Františka Seraf. v race svého ředitele.

Opravy kostelní. ŠkolníchrámZvěstováníPanny Marie,„klášter“ nazvaný, bude v Pardubicích
během letošního roku konečně opraven. Ministerstvo
kulta a vyačování povolilo na tuto oprava 18.000K.
Poněvadě pak i město samo hodlá také k restauraci
tohotu starobylého kostels značně přispěti a očekává
se, še i někteří dobrodinci tak učiní, jsme té naděje,
že veškerá vnitřní i zevnitřní úprava bude důstojna
stana Božího. — Také všeobecně milý kostelíček u
Panny Marie Bolestné vzal na webe letos nové, dů
stojné roucho. Dp. Ot. Hruška, duchovní správce
v pracovně, který od svého příchodu do Pardubic
věnoval tomuto posvátnéma místu tolik bedlivé po
sornosti, dal za přispění mnoha šlechetných duší
kostel tento nově vyzdobíti a okrášliti, Jemná malba
a opravené fresky na stropě dodávají chrámu milého
vzbledu. Nádherná je zvláště nová kazatelna ablavní
oltář « marisnskou korunou uprostřed. Na den Nepo
skvrněného Početí Panny Marie byl kostelík posvěcen,
při kteréžto příležitosti posvěcena byla sároveň nová
nádherná budova školní „u kostelíčka.“

Pan hrabě Vojtěch Storaberlk před
nášoti bude v neděli dne 20. t. m. o půl 4. hod. odp.
v sále Panekého domu v Chocni o české a rakonské
politice. Vzbledem k velikému zájmu, jaký přednáška
v širém kraji vyvolala, aby zabráněno bylo trapnému
tísnění účastníků, obmezen bude přístup ku přednášce
jen na ty, kdo dříve opatří si zvláštní legitimaci,
kterou vydává a poštou zašle (známka 3 h) redakce
Lidových Listů v Chocni.

„Ústřední Matiel Školské“ odvedla
těchto dnů cukrovarská společnost úřednická v Sy
rovátce na osmý diplom obnos 200 K — výsledek pra
videlných abírek, ješ tímto darem za posledních 9 let
dosábly slušné výše 1600 K. — Na zdar!

Pozor ma maše přátele! Vzhledemka
či. pod tímto titulem v 48. čís. Obnovy žádá nás p.
Ferdinand Vondráček, vývozce kávy v Terstu, abychom
uveřejnili, že se u vlasteneckém zápalu neobrací na
naše duchovenstvo, učitelstvo, představenstvo a rol
nictvo, ale še avé zboží písemně ve slohu obchodním
nabízí stejně pro veškeré národnosti v říši Rakousko
uherské v jazyku Českém, slovinském, chorvatském,
německéma italském. Že ne židovské firmy pod jeho
firmou neskrývají, sle že majitelem protokolované firmy
jest jedině on a sice dle výnosu slavného c. k. obchod
ního a námořakého soudu v Terstu ze dne 321. čer
vence 1899 č. 5t1, S VIL 10. Dále, šetýš necbytá lid
na úvěr tří až čtyřměsíční, ale še výhodu tu posby
tuje proto, poněvadž dobírkový obchod svého časa
silně z Hamburku, Brém a Altony provozovaný Deso
lidní obsluhou sám sebou se znemožnil -a on že
sásilkami bos dobírky jen možooa nedůvěru chrání.
—Milerádi popřávámemísta tomato vysvětlenío firmě
jmenované, o níš nám náš dopisovatel pouse s pří
lišné úskostlivosti vlastenecké podal mylnou zpráva.
Jestiť náš venkov zeplavován s ciziny růsným sbo
ším pod vlajkou vlasteneckou, pod níž okrývají a
naši napřátelé — Dlezaslaných dokladů jest to firma
eolidní, s námi cítící.

Úmrtí zasloužilého měltele. Dne6. t.
m. sesnul tiše v Pánu p. Josef Macháček, řídící uči
tel ve výslužbě, v pokročilém věku 84 let, Zasloušený
odpočinek trávil v Josefodole u Skuhrova u svého
zetě a „doery, provdané za p. K. Vondráka, strojve
doucího při panské pile josefodolské. Jím odešel jeden
s veteránů příkladné práce na poli našeho školství.
Prodělal sebou ony růsné změny života učitelského
od doby před rokem devětašedesátým aš k přeměnám
nejnovějším. Tiché s ekromné bylo působení jeho, ale
při tom přec sdárné. Z řady let, jichš ma popřáno,
největší část strávil při škole. Působil ve školním
okresu novoměstekém a to jako samostatný učitel
v Osečnici u Dobrého, jen tamše správcem školy a
pak jeko řídící učitel ve Skalce u Dobrušky. Věude
sůstavil po sobě upomínku milou a čestnou. Pohřeb
jeho byl dne 9. t. m. o 9. hod. dopolední. Tělesné
posůstatky jeho byly v domě smutku v Josefodole

rykropeny a po zádušní mši ovaté na hřbitově přifarním chrámu Páně ve Skuhrově k poslednímu od
počinku uloženy. Odešel oddán do vůlo Boší, zaopa
třen svatými ovátostmi. Bůb, v nějš věřil i doufal,
budiš jeho Odměnitelem!



Výstavu mmělecko-průmyslových
-výrobků moderních i starých, k vnitřní výzdobě
bytů sloužících, jažož i celých mod. zařísených bytů,
2 lofnic a 1 jídelny, otevře městské průmyslové mo
seum v Hradci Králové dne 16. pros. v slavnostní

-síni obchodní akademie. Colá kollekce výstavní, jež
atří c k. rakouskému museu ve Vídní, doplněna
ode aměleckými výrobky českými, prodejnými a sice

v prvé řadě rostomilými vzory paličkovaných krajek,
vložek, límců a různých ozdob na šaty, dálemoder

„ními, brooaovými výrobky p. J. Maliny, sochaře v Pra
ze a J. Kratiny, známého umělce pařížského. Výklad
ku výstavě, jakož i obraz celého moderního snažení,
uvésti umění a vkus i do naších domácnosti, poskytne
cyklas přednášek p. dr. J. Jiří. a, kustoda uměl. prům.
musea v Praze. Přednášky, provázené promítanými

-obrazy skioptikonem, podají každému potřebný dopro
vod k předmětům vystaveným. Přednášky odbývati ae
budou v sobotu dne 19. prosince o 7*/, hod. večer,
v neděli dne 20. prosince o 3. hod. odpol. a v pon
dělí dne 21. prosince o 7*/, hod. večer v sále Živ
nosteosko-čtenářské Jednoty. Sedadla (nečíslovaná)
stojí na celý cyklus 1 korunu, jednotlivé 40 bal., k stá
ní 10 baléřů. Vatup do výstavy jest volný. Dětem
vatup dovolen pouze v průvoda rodičů. Upozorňujeme
naše dámy a milovníky úměl. průmyslu vůbec na
vhodnou příležitost k zakoupení ukvostných vánoč
ních dárků. Podporujte chudý horský lid náš na Žam

"berecku a Vamberecku zskopováním jejich výrobků!
Z Kutné Hery. „Katolickájednotasv. Voj

těcha“ pořádala dne 28. listopadu 1904 v místnostech
epol. (a Mincmistra) mikolášskou zábavu e rozdává
ním dárků atd., která se ned neočekávání velicekrásné
vydařila“ Čístý výnos věnován ve prospěch nemoc.
členů. Předem platí dík náš těm, kteří na zábavu ta
hmotné laskavě přispěli a to zejména jsou: Vidp Fr.
Dvořák, děkan z Nebovid; z H. Kutné: pí. Něm
cová, pí. Moravcová, pí. Cicvrárková, p. Novotný, p. Ja
hoda, vldp. Dr. K. Troxe, ředitel, dp. Fr. Pour, vice

-rektor, p Šulc, vldp. Můler, c. k. profesor, rozená
pí. ze Sachsenthálo, pí. Votrabová, p. Probošt,
p. Šmíd. Dále platí dík náš dp. J. Zelenému a všem
členům kat. spolku ze Sedlic, kteří přispěli hmotně
a zároveň ae v hojném počtu súčastnili osobně. Též
děkajem všem našim členům jednoty, kteří též hmotně
přispěli a nezištně při zábavě té účinkovali. Dík též
všem hostům. — Upozorňujeme že katolické časopiuy
lze též dostati u p. Březiny (prodej novin) na náměstí.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Příspěvky a sbírky, jakož i stavební fond na stavba
tato byly dle právě došlého rozhodnutí nejvyšší in
stance od poplatkového aegaivalentu osvobozeny, což
jest značným úspěchem a dobrodiním pro 7znešenou
myšlénku velmi natné novostavby kostelní v Náchodě.
V době od 16. září do 7. prosince 1903 k účeli téže
mimo sbírky kostelní odvedli: 600 K slavná obec
města Náchoda; po 100 K jistý šlechetný kněz, pan
Julius Philipp, řiditel c. k. odborné školy tkalcorské
v Náchodě, za příčinou nejvyššího vyznamenání, je
hož se jemu udělením rytířského řádu císaře a krále
Františka Jouefa I. dostalo a p. Bedřich Procházka,
feditel reální školy v Náchodě; 25 K p. Jan Mataška
z Náchoda ; po 20 K p. Vojtěch Matějka, městský
sládek a nejmenoraná v Náchodě; po 10 K p. Štěpán
Dvořák, učitel na měšťanské škole v Milevsku, p. Fer
dinand Geisler a p. Petr Kolínský, fotograf v Nácho
dě; 6 K 54 h sbírka posvícenská z osady Bražecké;
po 5 K pp. manželé Josef a Karolina Čicháčkovi
z Náchoda a p. Vácelav Pachta, c. k. notář v České
Skalici; 3 K vdp. P. Richard Randák, kvardián řádu
kapucínského v Opočně; po 2 K p. Jan Bílek z Bě
lovse, pí. Josefa Borůvkova v Náchodě, dp. P. Ferdi
nand Gottwald, katecheta v Náchodě, Marie i Anna
Hanušovv z Bražec, J. H. z Náchoda, p. Antonín
Junker z Dobrosova, pp. manželé Jan a Ludmila Ká
brtovi z Jizbice, p. Petr Kolínský ml. z Náchoda, p.
Fr. Malina, barví? v Náchodě, p. Frant. Mareš, ředi
tel lycea v Bruě, pí. Kateřina Matoulková z Náchoda,
p. F. P. v Náchodě, p. František Podhajský, archi
tekt v Praze, pí. Anna Fozděnová, Ludmila Pozděno
vá a rodina p. Václava Rokoše vesměs v Náchodě, p.
Josef Raffer v Starém Městě a p. Josef Weymann,
městský radní v Náchodě, po 1 K p. JUDr. Frant.
Beneš, c. k. okr. adjaokt soudní v Hodonfně-na Mo
ravě a nejmenovaná dárkyně. Stavební fond dosáhl
výše 64896 K 30 h. Veškerým šlechetným dárcům
projevují ue díky nejvřelejší se snažnou prosbou ku
ctěné veřejnosti za další dobrotivé příspěvky, jež se
přijímají na děkanství aneb zasílati mohou též přímo
poštou na spolek pro vystavění nového chrámu Páně
sv. Vavřince v Náchodě.

Zapraviii jste již předplatné?
Koupili jste si náš kalendář Štít“?

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
„legedostativknihkupectvíp. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. MVlčka na

Příkopech.

Plus X. a nčeň kaihtiskařský. Buch
drackerwoche“píšenásledovněoav. Otci: Zřízenciva
tikánské knibtiskárny musí velmi často procházeti ga
lerií rytin. Když Lev XIII. chodi) do zahrady, nesměl
se s nikým po cestě setkati. Pins X. zrušil tento roz
kaz a mluví velice rád při setkání uo zřízenci vati
kánskými. Když nedávno procházel galerií, klekl před
ním na semi učeň koihtiskačský a líbal mu prsten.
Papež ptal se ho otcovsky na jeho zaměstnání, na
jeho rodičea pravil mu na konec: „Zítra mě navětí

víš a prů mi něco o svých rodičích“. Když se ředitel knihtiskárny o smělosti učně dověděl, pokáral

však následujícího dne učeň k popoši se nedostavil,
poptával se papeš po učni s dověděl se, še očeň pro
nemoc byl na několik dnů poslán domů. „Tato nemoc
sdá se mi býti podezřelou; pošlete pro hocha, chci
jej vidětil“ Ředitel pravil přísně učni, kdyš se do
stavil: „Řekneš Jeho Šeatosti. žes byl nemocen a ne
zradíš mě, že jsem tě potrestal, sice tě ihned vyžena“.
Učeň byl doveden k papeži a tu otázal se jej tento:
„Proč pak jsi ke mně nepřišel, jak jsem ti nařídil?“
„Svatý Otče, byl jsem nemocen“, pravil boch. „Proč
psk lžeš před papežem ; to jest od tebe nehezké; řekni
mí nyní pravdu“. Učeň poklekl před papežem a vy
právěl s pláčem, co se mu přihodilo. Svatý Otec jej
pozdvihl těše jej a pravil ma: „Jdi opětpo své prá
cí, můj milý, a řekni, že papež to tak chce“. Sou
časně daroval ma 60 Jir pro jeho otce a řediteli na
řídil, aby se svými podřízenými slušněji jednal, sice

b bude sám propuštěn, kdyby s hochem neslušně zacházel.

Židé a secialní demokraté. „Júdisches
Volkablatt“ (Židovský národ. list) upřímně se vysná
vá: „Již před dvěma lety ozvaly se na sjezdu rakou
ské socialní demokracie blasy, jež rozhorčeně od sebo
odmítaly tvrzení, če socialní demokracie jest šidov
ským ochranným sborem. A toho jim také nikdo ne
zszlí, neboť židé ani jediné straně, k níž se přidali,
nikdy ka prospóáchu nebyli — — — Podporujme 80
cialní demokracii, ale buďee při tom opatrní, by ne
postřebly širší vratvy toho, že jsou socialní demokraté
toliko ochranným sborem židovstva a aby nepřátelé
neměli nijakého důvodu, je „šidovskými pohůoky“ a
jinými podobnýminázvy častovati.“ Tak vida, židé
social. demokratům po lopatě podávají, čím jeou jim,
ale socialisté jakoby byli slepí. — „Přátelatví“ šidů
k aocial. demokracii dokazuje na př., že u socialně
demokratické nemocenské pokladny ve Vídni zaměst
Dáno jest 96 židovských lékařů = jen asi 4 křesťané.

Jak se baví maše společnost. Časopis
„Slovo“ u příležitosti procesu Svatováclavské záložny
velmi trefné charakterieuje snabu nynější epolečnonti,
poukazuje = chválou na předeedu porotního líčení,
aby nezbytné odbalování zákulisních pikantností
omezil na míru nejskrovnější a opravdu jen věcně
nutnou. Jeho počípání nelze než plně echvalovati,
neboť není účelem smutného porotního líčení, aby
podávalo pikantní stravu „premiórovémuobecenstva“,
které každodenně naplňuje nový sál porotní síně
mnohem pilněji a nennavněji, než vernicaže „Manesa“
a premiéry původních dramat nebo jiné vděčnější
podniky, pfi nichž se tak rádo mluvívá ocréma naší
společnosti. A toto obecenstvo nesleduje process pod
vodníky asvatováclavskými pro nic jiného, než pro
sensaci a pikanterie, s ochotou poslouchalo by od
rána do večera, od kuždého z bývalých záloženských
slubů znova a znova © interesautních přesnídávkách
úředníkův i o jejich achůzkách a zábavách. Porotní
líčení je mu výborným vystřídáním pikantní lektury
a osvěžením v době, kdy divadlo a epolečnoat ve své
fadesse jeví málo přítažlivosti pro jeho nervy chtivé
vzrušení a silných dojmů..

Nová námořní děla, arčená pro pancé
řovou věž rakouské válečné lodi „Babenberg“ a zho
tovená v dílnách Škodových v Plzni, jsou obrovských
rozměrů. Mají kalibr 24 cm, délku pak 10 m a 60
cm. Nesou na délku 16 kilometrů 8 počáteční rych
lostí 760 m. Střela jejich váží 216 kg u potřeboje
k vystřelení 45 kw prachu. Za minutu lze dáti z těch
to obrů 4 rány a vyzkoušena jsou děla ta na 300
výstřelů. Lafettu váží 1476 tan, pancéřová věž 230
tun. Plášť její je 240 millimetrů silný. Projektil
z děla toho vystřelený prorazí železnou desku 88 cm
siloou. Otáčení věže, dodávání munice, sklon děl i vra
cení se lafet po výstřelu zas do původní poloby děje
se pohonem elektrickým.

Starost cizimy © más. Jisté cizozemské
loterní firmy (též „bankovní domy“ zvané! z nichž
nejzpámější níže jsou uvedeny, v rakouských časo
pisech pokoušejí se inserovati, a již také uveřejnily
anonce, kterými by moblo obyvateletvo býti svedeno
k uzavírání koupě cizozemských nedovolených losů na
splátky, po případě k súčastaění ve ve hře seriových
losů nebo třídních loterií a které také někdy oněm
osobám, jež by chtěli jako agenti takové obchody
aprostředkovati, velký výdělek elibují. ©Podobné
obchody, jakoži sprostředkování jich, zejména po
domním obchodem, jsou zákonně přísně zapovězeny a
o.utami trestány. Takovéfirmy zejména jsou: K.J.

Wojtan v Amsterodamě, A. Balog et Comp. v Mni
chově, Maxmilian Fiecher et Comp. v Mnichově,
„Merkur“ v Norimberku, Commerce und Credit.
bang v Ameterodamě, Steinhauser Comp., v Štuatt

artu, Bank. Aktien-Commissionshans v Norimberku,
. Blamenthal v Hamburku, Valentin v Hamburku,

Mestec v Hamburku, Louis Hofman v Hamburku,
Wilhelm Staub v Badapešti, F. Fischer v Budapešti,
F. Kirschbaum v Badapešti, Richter v Lůbecku, Dan
mark Banbausv Kopenhagenu.Proto pozor na kapsu.

Nádherné gratalační lístky k norému
roku vydává právě Ustřední Matice Školská v Praze.

Originů symbolického obrazu akademického malířep. H.Bettingra jest reprodukován právě českou gra
fickou společností „Unií“ v Praze a bude asi v první
polovici t. m. odevzdán jako umělecká česká blaho
přejná pobiednice do rozprodeje. Kus bude státi 20h,
avšak jelikož jest očekávati, že bude po gratulačních
lístcích matičních velká poptávka, činí se opatření,
aby se prodávaly nejen a pokladny matiční, nýbrž
také ve všech českých knihkupectvích a větších zí
vodech papírnických, i upozorňujeme na věc již nyní
majitele takovýchto firem; pohlednice budou prodá
vány i obchodníkům pouze za hotové za obvyklých
podmínek.

Legitimační lístky pre obchodní
eostující k dosaiení sníšené sasby zavazadlové
z kufrů se vzorky na r. 1904 vydávati bude obchod
ní a živnostenská komora v Praze ve všední dny
v úředních hodinách od 8 hodin ráno do 2 bodim od
poledne počínajíc dnem 15. prosince 1303. Obchodní
cestující, kteří se o lístky takové chtějí ucháseti a
jimě byla vydána stvrzenka totožnosti již v letech

minulých, podejteš stračnou písemnou čádost v po
dacím protokolu komorním a přilošte k ní lístek le
gitimační z r. 1903, bez jehož vrácení nebude legiti
mační lístek na rok 1904 žadateli vydán, zároveň se

| stvrzenkou totožnosti, dále kolek ze 1 koranu, po
platek 60 b, za každý legitimační lístek. Ti obchodní
cestojící, kteří stvrzeuku totožnosti dosud nemají,
masí ke své žádosti za vydání legitimačního lístku
na r. 1904 mimo kolek za 1 koruna, poplatek 60 h
předložiti ještě svou nejnovější zřetelnou podobiznu
v rozměrech 6'/, X 101/, cu na kartona, na níž se
stvrzenka totožnosti upevní. Zároveň se upozorňají
ony firmy, jimž pro jich cestující byly v roce 1903
takovéto legitimační lístky vydány a kteréž na vys
dání jich pro r. 1904 nerefiektují, aby vyzvedly od
svých cestujících tyto legitimační lístky, které uply
natím kalendář. roku 1903 platnosti pozbývají, a vo
smyslu odst. 6. příslašných předpisů co nejdříve ob
chodní a živnostenské komoře pražské nejdéle věnk
do 25. ledna 1904 je vrátily.

Vejemský komeert pořádádne 13. prosince
1903 hudba c. a k. pěš. plaku č. 42 v sále „Adal
bertina“ v Hradci Králové. Čistý výnos připadne pen
sijníma fonda pro vdovy a sirotky po vojenských ka

Inících. — Vatapné za osobu 80 h. Počátek o 7.
od. večer. Sedí ae při stolech. Program. I. 1. Dr.

Ant. Dvořák: Předehra k opeře „Šelma sedlák.“ <.
R. Vagner: „Zpěv dcer Rýna“ z hudebního dramata
„Gótterdátomerung.“ 3. E. Harmston: „Harfa a hrací
hodiny“, charakt. skladba. 4. L, A, Maillart: „Fantasie
z opery „Zvonek Eremity.“ 6. 0. Nedbal: Fantasie
z baletní němobry: „Pohádka o Honzovi“ II. 6. E.
Reiterer: Předehra k operetě „Dech jara“, na motivy.
7. J. N. Král: „Pozdrav Milence“ Josefa Stranase.
Zastaveníčko pro křídlovku. 8. G. Starke: „Život
lidaký“, velký hudební obraz. 9. V. Aletter: „Dosta
veníčko,“ gavotta. 10. J. Labitzký: „Národní pleně
české“ směs.

Prášek ma zmby, lepší než všeliké v 00
vinách ohlašované prostředky na čištění a zuchování
zabů,si pořídíme, když kůrku chleba domácího spá
líme v troubě na úhel, týž v bmoždíři utlačeme, do
láhvice vsypeme a pak způsobem obvyklým užijeme.
Chceme-li míti jemný prášek, roztlačme trochu mléč
ného cukru — je na prodej v lékárně — a serníchej
me oba.

(Zasláno.)

Prohlášení.
Ony důstojné pány, jimž počátkem tohoto škol

ního roku dovolil jsem ei zaslati knížku: „Kate
chése dle přednášek J M. biskapa Bry
nycha“ v ceně 1 K 80 h, a kteří si ji po delší čas
(více jak týden) ponechali a nevrátili, prosím zdvořile
o laskavé zapravení dotčenéhoobnosu za ně, bych
také bám účty s bisk. koihtiekárnou vyrovnati mohl.

Karel Janský,
> farář v Uhersku,

vydavatel Katechósí.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 6. prosince 1903.

1 hl pšenice K1150 —12'20, šita K 9-45—970, ječ
mene K 9'60—1000, ovsa K 5-10—5-50, prosa K 8:40
—10*20, vikve K 8-60—10'00, hrachu K 18:00—22'00,
čočky K 24'00—2850, jahel K 19:00— 0'00, krup
K 16:00—34 00, bremborů K 2-50--3-20, jetelového
semene K 58-00—98'00, máku K 25:00—30'00, Ině
ného semene K 1800—2200, 100 kg. žitných otrub
K 1100—0'00, pšenič. otrab K 10:00—0'00, 1 kg.

másla K 2:00—2'40, 1 kg. sádla vepřového K 168—
000, 1 kg. tvarohu K 0-24—0-32, 1 vejce K 006;
1 kopa zelí K 53-80—4-20, 1 kopa kapasty K 1-30—
2-00, cerele K 0:00—000, 1 hl cibule K 3:60—6-50,
1 kopa drob. zeleniny K 0'60—1-80, 1 pytel mrkve
K 32:00—2-80, 1 hl. jablek 12-00—2200. Na týdenní
obilní trh v Hradci Králové 6. prosince 1903 od
bývaný přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hl 506, žita
407, ječmene 425, ovsa 215, prosa 0, vikve 11,
bracha 13'/,, čočky 0, jahel 9, krap 10, jetelového se
mínka 22:/,, Iněného semínka 0, máku U. 3) Zeleniny:
zelí 66:/, kop, kapusty 21 kop, cerele 0 kop, cibule
12 hl., drob. zeleniny 67 kop, mrkve 9 pytlů, bram
bor 57 hl., petržele 0 kop. 3) Ovoce: jablek 30 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusů, podsvinčat 397
kusů, bůzlat U kusů.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

hodi všechPtona
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, z , jehly
a j. v nejmodernějším provedení

3 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na úní zašle.

Důvěry hodným sásilkyna téš $ma splátky
bessvýšenícen.— Založenor. 1843.



i Nejlepší vwám.očnií dárek RADOST
největší způsobíte svým miláčkům, kou

původní jest píte-lijimza dárek

SINGERŮV| Č y JEŽÍŠKU
MU ve Jednoduchéovládání! Tolkátrvanlivost! Mejvyškívýkonněst

Se tan „GRANDPRIX"it sm KNIHU. "5
Šicí stroje Singer Ce. těší ve světové pověsti pro svoji výtečnou jakost a 2 bajka©

velkou výkonnost,čímžse ode dávns veškeré její výrobky vyznamenávají. Neustále stoupající odbyt, Dobrá kniha Jest dárek ceny
vynikající vyzoamenánína všech výstavách a více jak 5GOtiletétrvání továrny zaručují nejdokonalejší trvalé a způsobí potěšení

jakost našíchstrojů. všude, kamkoli vnikne. —

Besplatné vyučování šití, jakož i všem technikám moderního uměl. vyšívání. Před nákupem račte si přijít prohlédnouti
Elektromotory pro pohon šicích strojů. bohaté sklady

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje. prvníhokrálovéhradeckéhoknihkupectví

HradecKrálové,— třída270. Boh. Melichara
| Hradci Králové

Žádejte odrmyKARELŠIMEKv Č. 2bvtek látk v ci Králov
ádejte Budějovicích a yY e na sp a y (bývalý závod Pospišilův,založenýr..1808.)

Zásilk bě
vzorky nových SV. obrázků bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou A Gomn najíče ochotně

stanici dodává velkozáved trahlářeký | vy skladě jsou knihy ve všech cenách,

Vzorkypřekrásnýchnovinekvánočních K. V. Skuherský Hradec Král., od 6 kr. počínaje.——————— 9

jsouza K 250 k disposici. proti hotelu „Merkur“čís. 808. „»m————————>

ste Levné 8byty
k - v IE posch. Adalbertina

lse ihned gronajatí.
Téží byt pro svobodnéhopána.

Bližší sdělí administrace t. 1.

| Svůl k svému! Podporujte křesťanský závod!

Vánoční dárky
4). ve velkémvýběru:veškeré prádlo bílé £ trikotové pro dámy | pány, vd

« mákrčmíky, kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,damanšk. grádie baviněné
2) i lněné,kamafasy, garmitury kávové, Jídolní 1vlněné, vyšívané I před
x tištěné ručníky, deky, stolní běhouny, germitnry, dam. ručníky atd.

doporoučímvjakostinejlepšía za W ceny nejlevnější. "— 39

Malinský <TD

© křen! © Va
Ochrannou známkou opatřený.

5kg.15kořenů. .. . - - - K550
6kg.20kořenů. .. . . ... K4505ke. 30kořenů. .. . - - K860
Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

A Vánoce1903. ©=
u B. E.TOLMAN, -558

( východočeské knihkapectní a nakladatelstvý ©HrodriKos

Doporučuji velecténému P. T. obecenstva, aby dříve než svoje zimní a vá
noční potřeby nakoupí, můj nově zařízený a rozšířený sklad si prohlédlo « přesvěd- +%
čením, še většího výběru a levnějších cen, tudíž solidnějšího obaloužení, nikde jinde n

? nenalezne. O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný T

STANISLAV JIRÁSEK,

9 specielní obchods Klatovskýmprádlem a bílým zbožím É

h

pro děti, díla básnická, romány, ozotopioy v orig. vazbách, globy, atlanty, francouzeká beHetsie,

papetteric. otavebnice, hry, barvy, betlemy, modlitební knihy atd atd.

€ Volká díla obrazováa lexiková na splátky bozzvýšení cen. -a
Wše volno k nahlédnutí bez závazku ke koupi. Séznamy zdarma a frank,

Zásilkyk výběrulobratemsevyřizují. -Ď.

9 Račte si Všimnoutimých bohatě vyzdobených výleh před nákupem dárků, Obrázkové knihy Č

Telefon č. 17. Chybícíz cizojazyčnéhoopatříoe co nejrychleji Telefon č. 17.

Zakázky na venek promptně se vyřizují.En OA



Jedna návštěva
štačí

by možno bylo přesvědčiti se a výkonech méhokookurence stávajícího atelieru pro přijmutí
obob při světle umělém dle mého

vlastního patentem chráněného
systemu.

Se zařízením tímto jsem zcela neodvislým od světla
denního a jest mi možnoi v hodinách večerních
fotografické snímky v stejné dokonalosti prováděti.

Zvlášť výhodné též co momentkí přijmutí děti!

J. F. LANGHAMS,
e. k. dvorní fotograf v Hradel Břálové

Fánoční Aáry!

PAM
PLANÍNÁ

„AMARNONÁĚ sch

též na splátky a výměnunabízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KERÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab

sllémumostu————— ůKrál Vinohrady,Karlovatřídač. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná ospání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Zásilky od ', kg. — 1 kg. 4 K.

(o je nejlepší

prostředek proti kašli?
MD* Čistý -UW

Sladový syrub
© jenž lze dostati u firmy +

„STELLA“ Josefov ||
Při objednávce 2 kg. franko.

d

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zava
zlátníhka pasíř *Ohiruaimí

i svůj hojně zásobený

slkkladnáčiní
Vohěýhlušebného

BB ueřiěilů,bronsu G ji
kovů

SU v ohni zlacené
mé, zač Be ručí.

ba dů
Gbjodnávkyco nej.

levněji vyříditi.— ti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovnzlacení a stříbření star

ších věcívykoná se rychle a

sallou seek ž svěcené še abyr

ber PříplsyP i pocha
a odporačuje se tedy k za

koupení apřoěky.ríro chů,

éřů,áři, nádobekna hh oleje,
čalittáckůnaji, patenekná Nejav co nej

á Kupectvíprozábavu. M
Ačkoliv čemh kávy značně stoupla,

prodávám dále
velmidobrý druh

we- kávy "U
| kilogram za 2 floruny.

Připomínám, že za tuto cetu tak jemný
drub nedodávají terstětí ani hamburští
obchodníci, jsouce zvyklí na větší re
bach. Za solidní obslubu dostávají se
mi od pp. objednatelů projevy úplné

spokojenosti.

Frt. Uhrudimský+ Hradci Králové.

6: domyčis,16,171,4

Konkurs.
Při děkanském chrámu Páně

v Žamberku obsadí se dnem +. ledna
1904

misto ředitele
— choru.=

S místem tímto spojen jest roční příjem
800 K mimo Štolární poplatky. Žádosti
opatřené doklady o hudební spůsobi
losti a dosavadní činnosti, jakož i za
chovalosti buďtež podány do 1. ledna
1904podepsanému úřadu. Místo se zadá
na jeden rok provisorně. — Podmínky
ústně.

Děkanský úřad v Žamberku,
dne 7. prosince 1903.

"ČAVY201087AuzosHg

Hlavníobobodskávou.

Eyring, Jos. Poláček,
patronátní komisař. děkan..

»———————————>
EKvánocům!

Velejemné zákusky k čeji, kávě,
vínu i čokoládě jsou

Lomnické |
SUCHARY

které v nejlepší jakosti s pravého horského másls
vyrábí Petr Vimklář, nejstarší tovární výroba
vyhlášených lomnických sucharů v Lomamici n. P.

Zásilky v každém množství dobírkou. Pečlivý obal.a
Konkur 9,
Při farním chrámu Páně ve

Smidarebh ad se dnén 1. ledna1904

todtele ohen
Farnost čítá 5000 duší. Bližší

ústně neb písenirě,

Farní úřad ve Smidarech,
dne g. proštcé 1903.

M00 | Váotavkvšít,

ELD
(Dr ona.

Dovoluji si ve snámost uvésti, že sa příčinou pře
vsetí zárodu

We-odprodávám "U
HomeZboží o 30 procentpřevzaté

a zásobil jsem R vesměszbožím
levněji ;čerstvým,např.:

humpolecká, brněnská, krňovská, v nejSukna lepšíchjakostech“
sametové, znamenité jakostiManžestry 'itým Htrrách

Látky p ro dámy modníchvzorů,jižod 36 kr.
i jiné látky prací, zaručeně stálo

Barchenty barevné,modníchvzorůjiž od20 kr. za 1 m. počínajíc.

Kanafasy přesnéi bavlněné,ručnětkané,odPlátna
no né íře inlněnái bavlněná,jakož

Dámáškypřádlé,et iy
RučníkyzBoj kant

> Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůsovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,
záclon, svuprav vlněných a bavlněných.

Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové, Přitavicepletené“
slotové Zástěry, sukně, šněrovačky nejno
djších tvarů, deštníky a kravaty atd., za cenyce levné.

Special sklad klatovského prádla,
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnéseY žinilkou kus pouze 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již sl. 1:35.

Šály s šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové,

Oblečky trikotovédětskéod 32kr. počínajíc.
Glo černéa barevné,jakoži různé poděpro pp. krejší a dámské modní síně v cenác

ště levných.

Zbytky za poloviční ceny. (f
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného ae přesvědějti ráčilo, neboť jest stále snatou
mou, bych při skrovném zisku "velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obsloužíl a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň si zschoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové,Yee ně ě

—— Výhodný vánoční nákup. ——
Podporujte nový, ryze český a křesťanský

závod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obslulha.=

veliký
acetylenovýaparat2:1

vání, je za polovičkuvýrobní ced ej.Zárukaletá. Nj- na pro
Spdléhlivýh pdákytudu se i splátky. — Bližší

sdělí administrace t 1.

Unzfélecký zárod

Jarosktva Doležala ©
vé vášítekh u Hráce Král

zhotovuje zručně a levně



| == Velký===
, „|

v v Jr uj' +
vánoční prodeji
: |
| věd druhůdámskýchk |

b Koberců běžných a odměřených. ý

o| Záelon krajkových a vlněných. 9

f Pokrývek jednotlivýchi garnitur.|
D| moe 9

a| Přikrývek vlněných a hedvábných. i9

6 Velká zásoba vlněnýcha hedvábnýchlálek. ||

S| K masopustnimu obdobi veliký výběr 4
plesových novinek.

: Vzorky na požádání zašlou se poštou franko. i

: Veškeré zboži vzorů nejnovějších.

| PALDUS A POUR
(dříveJ. Jeřábek) l

: EXIradec Králové, Velkápodsíň. :

:je né B
olitické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Ty naše záložny.
V Praze se odehrává děj, jehož průběh

jest sledován veškerým tiskem domácím 1 ci
sím. Jedná se ta o zcizení majetku 8 milionů
koran, o který obnos mají přijíti vkladatelé
Svatováclavské záložny. Na naše poměryje to
obnos obrovský a bolí tím více, poněvadž- je
ztrátou tou stíženo naše národní duchovenstvo,
jehož větší část vystuduje v poměrech chudob
ných a pak v povolání svém střádá groš pro
stáří. A nyní úspory ty jsou ztraceny. Nám
tu připadá divná souhra okolností. Kněžstvo
ukládalo úspory do Svatováclavské záložny dle
hesla „svůj k svému“, že je to ústav) v jehož
čele stojí kněz a nastojte, v tomto ústavě se
po drabná léta kradlo. Kde je ta psychologie
těch krádeží? Inu páni, kteří si dopřáli cham
paňské a maitressy, mysleli si, vždyťnám 8em
zanášejí ti kněžouři peníze, co tedy 8 nimi, my
budeme užívat a kněžonři ať si suší hubu.
Kněžské peníze byly zde považovány za ve
řejný plen, které utrácet a prohýřit nepova
žováno za žádný břích asi tak, jako když se
faráři vykrade stodola a odnese pole. A nyní
přijde ta celá tragika. Socialistické a lžilibe
rální noviny píši o klerikálním zlodějetví, kněží
tu stojí obviněni ze zločinu zpronevěry. A kolik
je tu těch defrandaatů kněží? Jedinký — Drozd
a ten všecko vinu zapírá. A kolik defraudantů
laiků? Celá řada a všickni zapírají.

Zde vidíme obraz,který se za dnešní
doby opakuje každého dne, ale nedělá se 8 kaž
dým tolik povyko, nejsou všudy klerikálové
na: pranýři jako defraudanti, takové divadlo si
nesmí dáti ojíti „Právo lidu“ a s ním spřeže
ný ostatní tisk stejného smýšlení, Pádem Sva
továclavské záložny připraveno jest české du
chovenstvo o veškeré savé dlouholeté úspory
a z toho důvodu lze zde mluviti o klerikálním
zlodějství, ale ne še klerikálové kradli, nýbrš še
byli meklerikálními padouchy okradení.

Ztráty kněžstva mohou býti oceněny na
nejmíň 6 milionů koran. Ale ztráty morální
jsou ohromnější a strašlivější a budou půso
biti na mysle lidu ještě dlouhá léta. Krádeže
ve Svatováclavské záložně nejsou u nás zjevem
snad ojedinělým. Kdybychom chtěli podati sou
pis všech vykradených neb okradených záložen
českých od té doby, kdy se u nás záložny ty
začaly zakládat, byla by jich hezká řada, zá
ložna Svatováclavská má ovšem mezi všemi
rozměry největší, Máme zde případy v Bakově,
Cbotusicích, Neveklově, Třeboni, Smečně, Bu
dyni n. Obří, Bělé u Bezděze a oyní na Moravě
ve Valašském Meziříčí, kde je dokonce vykra
deno všecko. Opakuje se zde totiž divadlo jako
při zakládání rolnických cukrovarů v letech
70týcb, které pak padaly jako zralé makovice
do rukou židům. Všude ukázalo se, že takový
podnik přivedli do zkázy lidé nepooctiví a při
tom duševně obmezení, kteří ani za mák tomu
úkolu nerozaměli, který jim byl svěřen. Tak
se tyto věci měly v záložně Svatováclavské,
kde se hospodařilo nikoliv podle pravidel f
nanční vědy, ale podle pravidel tureckých.
Každé nerozamné vedení záložny mosí takový
ústav přivésti za určitou dobu na mizinu. Ta
kovému konci není žádného vyhnutí. Zde právě
spočívá celé to nebezpečí, na které stůně vů
bec celé naše peněžnictví.

Na světě není nic jisto, pouze smrt
a nejmíň jistoty poskytují peníze. Podle této
zásady musí řídit každý peněžní ústav svoji
finanční politiku. Hlavní zásadou finanční po
litiky každé záložny musí býti, aby od vkla
datelů svěřené peníze byly na tu. největší
možnou jistotu zužitkovány. Záložna, která má
nouzi o vklady, není v takovém nebezpečí
ztrát jako záložna, která má veliký nával
vkladů a neví kam s nimi; zde jest blízko
nebezpečí, že pak správa záložny se pouští do
odvážlivých spekolací a to bývají počátky
smutných konců. Bylo již mnoho mlaveno 0
tom, jak by se jistota vkladů v záložnách dala
zvětšiti, aby se předešlo krádežím, ztrátám a p.

Ale proti zlodějství ještě nikdo: nevyna
Jeznal nižádného léku. Jest zde sice sedmé
přikázání boží: Nepokraděš, ale právě tomuto
přikázání se does lidé nejvíce posmívají. Ale
kam pak s poctivostí, na tu nynější svět již
nevěří a proto také ty konce. Možno dosti,
že, budou-li se krádeže a úpadky záložen opa
kovati, tento celý systém vezme jednou za
své. Lidé budou vybledávati jiných prostředků,
aby nastřádaný kapitál dobře využitkovali.
Možno, že se ujme více soukromé úvěrnictví,
každý bude hledět dělat si bankéře sám sobě
a nesvěřovat úspory cízím lidem. Tak se svět
obrací, Ka podiva, záložny byly zakládány
za tím účelem, aby lid náš nechodil k s0u
kromému lichváři a právě tyto záložny nutí
svými úpadky, že lid bude raději vyhledávat
soukromé lichváře, alespoň nebezpečí je zde.

Ze škody se učíme. Kdyby alespoň dosavadní
úpadky záložen byly toho příčinou, aby za
vládla va všech peněžních ústavech svědomitá
finanční politika a především úzkostlivá po
ctivost spravovati svědomitě cizí majetok, pak
by následky těchto strašných úpadků nebyly
tak hrozivé. U nás je každá sebe menší ztráta
bolestnou, vždyť český lid je chudý. Jestliže
jen dva židi Porgesa Kraus ohlásili úp..dek
ua 2 miliony korun, to jest nadělali tolik dlahů
u nyní svým věřitelům prostě ohlásí, že ne
mají, čím by platili, odehrávají se takové ka
tastrofy ve světě obchodním, kde jsou všedním
zjevem. Podvodné úpadky jsou ve světě ob
chodním nyní tak zakořeněny, že vlastně jsou
prostředkem obohacování se na úkor jiných
velice ustáleným a hledaným. Přece stojí za
to sedět za 1 milion korun anebo za několik
set tisíc korun nějaký ten měsíc v kriminále.
Vždyť to není tak zlé, dá se přilepšená a pak
když se vyjde z kriminálu, pak se může uží
vati bobatství. Peníze nezavání a nikdo na
nich nevidí, odkud jsou, hlavní věc jest, že jsou.

Co však v obchodním světě jest zjevem
všedním, vždyť v tom chudém Rakousku bývá
ohlášeno ročně přes 4000 úpadků, při kterých
věřitelé ztrácejí ročně přes 60 milionů korun,
to nesmí se zavádět u záložen, kam zanáší
hlavně taffchudina své mozolné úspory. Kéž
by v tom ohledu alespoň proces se Svato
václavskou záložnou přivodil u nás obrat
k lepšítnu, aby byl pro budoucí časy výstrahou,
by v našich záložnách přestalo se s duchem
bezetarostnosti, Šlendriánstvím, strejcovstvím
a podobnými neplechami, kterými na český
lid již tolik pohrom bylo ovaleno. —R. Vrba.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. OttovaLaci

ná knihovna národní. Serie XXVI. seš. 1.—3. Joné.
Povídka. Ze španělského od Arm, Palacia Valdésa pře
ložil A. Pikhart. Seš. za 20 h. — J. Arbesa sebrané
spisy v seš. 101. a 102. obsahují pokračování IV. dílu
„Romanett“ „Můj přítel vrah“. Seš, za 30 h. — An
glická knihovna, redigována J. Bartošem, v seš. 91.
a 92. v pokračování podává román „Adam Bede“ od
George Eliotové.Přeložil Zd. Franta. Seš, za 24 h. —
Sebrané spisy Karol. Světlé. Seš. 4. a 4. Láska k bás
níkovi. Seš. za 80 h. — Malý Ottův slovník naučný,
dvoudílný, tato výborná příračka obecných vědomostí

pro každého intelligentního čtenáře dostonpila jižseš. 5, přinášejícímu výklady pouček Antimonar
chický až Archiater. Seš. za 60 h. — Lidové rozpra
vy lékařské. Pořádá dr. L. Haškovec. Řady IV., čís. 11.
I. O fušerství a fašerech. Píše dr. Jos. Chaloupecký.
II. Lidové léčení ve zvěrolékařetví. Přednáška Flor.
Koudelky, c. k. okres. zvěrolékaře. Obě pojednáníjsou
velmi pozoruhodná. Cena 90 h. — Východní Čechy.
Vede AL.Jirásek. Obrázkovou část řídí Karel Lieb
acher. Sešit 13. věnován jest vesměs staroslavné Chru
dimi. Dr, K. V. Adámek vylíčiv slavnou minulost Chra
dimě, vypisuje její památné stavby z doby staré i nové,
Ze skvostných vyobrazení: Věž na Poši, fortna par
dabická, hlavní náměstí, průmyslové museum, kostely
atd. Seš. za 1:80 K. — Vánoční literární a umělecký
katalog, obsahující bohatý výběr knih, uměleckých
děl, hudebnin a časopisů. Zasílá se na požádání zdarma.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Mistr
Jan Has. Píše prof. dr. V. Flajšhans. Seš. 27. a 28,

p 25 h. — Tři mušketýři po dvaceti letech. Napsallex. Dumas. Seš. 19. a 20. po 25 h. — Za českou
slávou. Vede K. Hipman. Nádherné obrázkové toto dílo
v sešitu 4. předvádí: Nádvoří konventu sv. Viktora
u Feltre v Italii, hrob zimní královny čes. ve West
minstra v Londýně, český oltář v dómě v Braniboře,
křtitelnice v chrámě av. Sebalda v Normberce, pom
ník Radolfa II. na Bohaté věži v Budyšíně, Řím, ani
versita bononská, portrety čes. královen ve Vídni a
Londýně, hejtman Peřina, obrance Vídněproti Tarkům,
hrad Karla IV. v Toskánsku. Dílo toto obsahovati
bade asi 300 obrazů, připomínajících památky ova
nuté dechem české slávy a moci. Vychásí ve lhůtách
14denních, sešit za 80 b.

Nákladem „Unie“ v Praze. Dějinyumění
národa českého. Píše Ferd. J. Lehner. S četnými jlla
etracemi a barvotiskovými přílobami. Seš. 22, obsa
huje popis kostelů v Záboři, Balkovicích, Vinci a
v Řesnovicích. Cena 70 h. — Spisy Jalia Zogera XII.
Seš. 2. a 93.Rokoko. Sestra Paskalina. Legenda. Soš.
za 40 h. — Sofie Podlipské spisy XII. Žíti či nežíti.
Román. Seš. 7. s 8. po 30 b.

Em. Šolc v Telči. Na zemi ana Marsu. Ro
mán K. Lasewitse. Seš. 2. sa 40 h. — Desatero po
vídek ze života v přírodě. Mládeži napsal K. Ewald.
Cena 1 K.

Ludmila, sbírka zábavné četby prolid. Roč.
VI., sv. 1. Boh. Brodský: Nová světla. Obrázek boje
mezi dělnictvem a továrníky v Oudalově. Roční před
platné na 6 knib z K. Vydává V. Kotrba v Praze.

Růže Dominikánská. Katol.časopis bra
tretra růžencového a III. řehole dominikánské. Řídí
P. V. Bubeník. Čís. 7.a 8. Roč. předplatné 2 K 40h.
přijímá administrace v Praze 236—I.

Causoriee frangaisou. BesedníkfranconE
ský, zábavný i pobčný. Ka prospěchu škol i samouků
řídí a vydává J. Kubín, profesor v Jičíně. Vychází
měsíčně za roč. předpl. 8 K.Čís. 2. a 3. Roč. II.

Kazatelna. Homiletickýčasopis. Pořádá Fr.

Vaněk. Čís. 1. Roč. II. Předplat. roč. 6 K 60 hb. Ná
kladem R Rappa v Pelhřimově.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Řídí M.Za
voral. Roč. XI., čís. 1. Roč. předpl. 7 Ktpřijímá R.
Promberger v Olomonci.

Tři sta krátkých ranních promluv na všecky
neděle roku círk. od kněží kongregace sv. Pavla. Dle
anglic. od dr. J. Jateche, far. exposity v Nýřanech.
o dílo ve dvou sv. za 7 K 20h. Vydal G. Franci
v Praze.

(Zasláno.)

PanJan Staněk, pasíř,
PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č. 10.

Dílna umělých kostelních nádob z kovu.

S kostelními nádobami, jež jste nám dodal. jsme
velice spokojeni. Vaše firma sasluhnje opravda nejvydat

nější podpory se strany velcdůst. důchovenstva a nejhorlivějšího doporučování, kteréhoš si v plné míře saslonší.
Ve vší úctě

Václav Tvrdý, farář.
Michaelsberg, 16. listopadu 1903.

(Zasláno.)

Vysvědčení.
Pan KAREL ZAVADIL, zlatník a paslé

w Ohrudimi, vykonal pro zdejší děkanský chrám Páné

letos některé práce svého oboru jako: nový brannýslacený lustr, zlacení kalichu, nový gotický relikviář,
práce to čistá a uměle provedená, jakož i mnoho jiných
oprav, znovuzlacení a stříbření a novšední dovedností.

vod jeho doporučují jako solidní a přiměřené laciný.
V Kolíně, dne 4. října 1902.

o- ©WM“Frodá so "fi

zachovalé jeviště.
Obsahuje lehkou konstrukcí, 6 proměn s ku
lisami, portal s oponou. Hodí se do sálu
a8 6—. m širokého. Spolkům poskytnou se
splátky. — Bližší sdělí administrace t. 1.

© -©
Nádherné

ws- DARY!
Moderni umělecké obrazy skvostně za
rámcované, zrcadla a rámce všech druhů
vlastní výroby, stojánky mna fotografie,
toaletní a ruční zroaola, nástěnné plastiky,

sochy a nejrůznější umělecké výrobky.
Veškeré potřeby psací a kreslici, novinky
dopis. papíru v kassetách, alba, poesie,
modlitební knížky, obchodní knihy kala
máře, těžítka atd. atd. vše ve velkém vý
běru a cenách levných z vlastního skladu

doporučuje
= sJos. Kieslich,

závod umělecký a papirnický
v Hradoi Králové.

Obrovskývýběr nejnovějšíchdopisnicvánočních, novoročnich atd.

Podomek

mp a konduktér K omnihusu
se přijmou pro hotel. Kde,sdělíadmini

strace t. l.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží: Mladší kuibař, zručný zámeč

nický dělník na práci stavební a na práci pro
velocipedy v Hradci Králové, trublářský dělník
v Třebechovicích, dva mladší obuvníci v Orlici
u Kyšperka, obuvník na šitou práci v Rychnově
nad Kněž, a služebná dívka k dobytku v Hor.
Jelení. Přijme ge učeň na kočárnictví v Hradci
Králové a učeň na holičství v Třebechovicích. —
Práci hledají: Mladší zámečník, řeznický pomocník,
lamač kamene ženatý, jenž by přijal i nějakou službu
a kartáčnický pomocník, který Be vyzná ve všech
oborech mimo štětce. — Přihlášky přijímáJesef
Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení křesťan.
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.



NOVOTÍNY
Wzork žá

ání zašlou.

Vysmamenán c. k. státní mednilí.

Krkonošská zdravotní
i i ostatní druhy čístolněmého

p | átna zboží doporučujemevřeleku ná
kupa za vámoční dárky od ryze křesťanského
společenstva:

Krkonošský tkalcovoký spolek
„SVORNOST“

v Heř. Štěpanicích u Jilomaice.
Vzorkové cenníky zdarma a vyplacené.
ORB*> Z každé objednávky, odvolávající ae na
časopis tento, věnuje spolek 3 procenta ve prospěch
krajanů na českém jihu letošní živelní pohromou

v bídu a nouzi uvržených.fil

Jan Horák,
soukoníkvBychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.

OMP*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.
Př. hromadném objednání větší výhody.

Téžnaoplálkybezzvýšenícen!

Veledůstejnému

duchovenstvu!
Prahasl, al.

Jan Slaněk, „2 s'44
J čís.19n, roh

Konviktské ul., ý pasíř spe
elelné na kostelné náňní, dovojnje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Htaré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohni slaté a stříbří. Na požádání hotové
ráce ua ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Nejlevněji « úplnou sárakou

na praní prádla a váhy
doporučuje tovární skladER. CERHY

v Hradci Králové (vedle Graudhoteln)

j »STELLA« V JOSEFOVĚ. — faP. T, ČTENÁŘŮM >OBNOVY“ 50., SRÁŽKY. ©

3 Nejlepším štěstím v životě jest zdraví 9
zj a kdo chceš sobě zdraví zachovati požívej |<

a) “ ag záživné ž

: 9 U ( HÁ nY |
= m

— o muj. — ;
o té
: uchary pro nemocné s
8 uchary pro rekonvalescenty |>
" uchary pro trpící žaludkem |.
( uchary zákuskové k
< a; 9

3 jakož i s
m .. . e Ó

z| nejjemnější čajové zákusky [3
— jedině k dostání u firmy —

z 66 7| „STELLA“ |;
8 (majitel I. B. Čech), >
„| suchary a čajové zákusky "B =
z Z
B JOSEFOV. >

GOBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM.

»STELLA« V JOSEFOVĚ.

GLORIA“ mm
stojánek pod vánočuí stromek ze
železnélitinyji“ s hudbou. “jjij

«. „Narodil se Kristus Pán“.
Hraje: „Nesem vám Noviny“

Bezpečně v nětm může státi stromek od 1 metra
do 6 metrů vysoký.me sa S K. Ilustrovaný

prospektzdarma.
Stojánky dle vlastníbo vzoru vyrábí a zasílá

Prodavači: Jos. Baum, Ed. Řezáč, A. Šojmoha
a Vachek Emil v Hradci Králově.
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v každé výši na libovolné splátky obdrží c k.
státní, zemětí, magistrátní, železniční, poštovní
úředníci, páni profesoři, učitelové atd. Páni dů
stojníci, počínaje od setníka, obdrží rovněž půjčky.

Popepsaný podá ochotně buď písemně neb
ústně vysvětlivky.

Rudolf Tylš, Hradec Král.
Velké náměstí, č. 25.

Brusinky velmi jemně s cukrem savařené,chuti výtečné
5 kg láhev poštou franko za K 640. — Mallinovou
šťávu pravou přírodní, jemně s cukrem zavařenou 5 bg.
láhev za 7 K.Zavařeniny marmelady,k plněníkoblitek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou.
revizovou a Šípkovou, ! elegantní plechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K,aneb 1 bednička ob
sabující všech 5 druhů, neb druhy dle přání aa 7 K.
Mixed plekles, zeleniny a ovoce v octé, pikantní
fkrm ku každému masu se hodící. 5 kg. bedničku 5 K.
oštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po zaslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEŠ
oukrář w Polici n. Met.

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvévýrobky původních
vzorů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vši atd
Stavební práce vmoder. slozích.
Na pošádání předloží se původní vsory

a rospočly.

Přijímajíse veškerépráce obráběe:
pro pp trabláře — a prodávajíse botové
obráběné výrobky a formyry.

ORP- Vrorkový sklad látek. =
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
Hradec Král., Pospíšilova třída č. 820.

Pardabice, Sladkovského ulíce č. 338:
ve vlastním domě.

„OPEN IICIIINKCA



Nejlepšívá m.oční dárek
původní

šicí stroj.
Jednodnché ovládání! Volkátrvaniittrvanlivost! Nejvyšší výkonnost!

Světová výstava
v Paříži1900. „GRAND PRIX“ k

Šicí stroje Binger Co. těší se světové pověstí pro svoji výtečnou jakost w
velkou výkonuoa., čímž se ode dávna veškeré její výrobky vysnamenávají. Neuslále stoupající odbyt,
vynikající vyznamenání na všech výstavách a více jak GOtileté trvání továruy zaručují nejdokonalejší

jakost našich strojů.

Besplatné vyučování šití, jakož i všem technikám moderního uměl.vyšívání.
Elektromotory pro pohon šicích strojů.

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, Jiříkova třída 270.

jest

Vyzmnamenánc. k. státní medailí. Rak -Uher.

Krkonošská zdravotní Ustřední BÓDEGA
1 i Ostatní druby čistolněného

pl atna zboží doporučujemevřeleku ná
kupu va vámoční dárky od ryze křesťanského
spo'ečenstva:

Krkonošský tkalcovský spolek
„SVORNOST“

v Hoř. Štěpanicích u Jilemnice.

Vzorkové cenníky zdarma a vyplacené. |
Z každé objednávky, odvolávající se na

časopis lento, věnuje spolek 3 procenta ve prospěch
krajanů oa českém jihu letošní živelní pohromou

v bídu a nouzi uvržených. ji

zařídila prodej pravých španěl
ských i portugalských vín jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paoloovského,
v Týništi n. 0., na Záplotí čís. 108.

Fr.Fůgneranástupce<adodavatelc. k. voj. uniť.ústavu K : ke =v Hradoi Králové, mezi Grandhotelem a
Merkurem.

Sklad všeho druhu jemné obuvi
Zvláště pro nastávající masopustní saisonnu

plesová a svatební obuv
pro pány I dámy.

Obuv zhotovuje ge též i z přinešených látek.
Zakázky z venkova

jakož i opravy které se ve vlastní dílně zbo
tovují, vyřídí se obratem pošty.

Vhodné vánoční a movoročnídárky.

; BRÁNA 2,B) 7 DIVŠK7JR S=

| Největší sklad ©

v nejlepším "JME
ORB* provedení.

o
RS všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší- ae
spasí | vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- u
34 věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních O

A dek, deštníků,-županů, rohožek, železnéhonábytku atd. vG ÚUvr ZE
M a) S

je o firmy ———— u
> 0ží
SN Zn“
52 v Praze, Václavské náměstí č. 82.

V Průmyslovém Museu v Chrudimi
vystavuje firma:

Frant. Jirouš,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech

gothický oltář
který bylyl pocíčn na východočeské výstavěardubicích první cenou.

Kupectví pro zábavu.

Ačkoliveema kávy značně stoupla

prodávám dále
velmidobrý druh

mp-kávy "a
| kilogram za 2 koruny.

Připomínám, že za tuto cenu tak jemný
drub nedodávají terstětí ani hamburští
obchodníci, jsouce zvyklí na větší re
bach. Za solidní obsluhu dostávají se
mi od pp. objednatelů projevy úplné

spokojenosti.

Frt. Chrudimský
v Hradci Králové.

z domyčis.16,171,=

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 6O korun,
velmi vkusný 8 kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovsl:é stroje, různé součásti, řemen
a jehly k šícím strojům má stále na sklad

a v hojném výběru nabízí

——)J< Prmní sportovní závod K

Františka Jiráčka
ve Vys. Mýtě X

nad Choceňskou branou.

Hlavníobchodskávou.

ÁAVY29[0UZKUZO8HA

Založeno r.1860.
Vyznamenán státní medallií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník apasířvChrudimi
svůj hojně zásobený

skklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a js
ných kovů

vše oliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©nmožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoné se rychle a
zašlou 60 jižsvěcené se stvr
zením leho biskupské Mi
losti. Starý závod můj můžo
se vykázati četnými pochral
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje ge tedy k sa
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií

: ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp.luceren,lustrů.kaditelen,táckůnakřest,svícnů,pa:
cikélů, schránek un Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

OEp*Fillalka v Hradci Králové. "B

tu= i cizozemské pro podzim a zimu jiždošly;dáleČerné látky pro
veledůstojnéduchovenstvoa sukna ku chrámovým účelům doporučuje

NOVOTI NY: v ohromnémvýběruza nejlevnějšípevnéceny
Obchodnídům se sukny V.J. Špalek, Hradec Králové,YK 2 t,požá



X

i
Kdo se nepře. 'ědčí,

ať nevěří.

Největší závod toho druhu
A la

„Uměsta Paříže“
jest

I. Kralohradecký

| BALÁŘ

ČUPR
X Doporučuje svůj obrovský sklad

galanterního a modního zboží od

nejlevnějších až donejjemnějšícůtu- i cizozemských. výrobků za
ceny nejmenší a pevné.

Prádlo

= Nákrčníky

Deštníky a hole
na procházky.

jen přavé roskó aGalošem
Storm-Slipper.

a obuv pro dámy,SLŘOVÍCE*árvě

Kožené tobolky
na peníze a doutníky.

4 Alba a krabice
na šití 8 hudbou.

Stolky
Umělecky provedené

Lo vásy, poprsí a nástěnné faliře
z terracoty, majoliky a z kovu.

noké a Žaponskédolor. předmět

Šněrovačky
WWFCeloroční již

“ „výstava hraček a dárků
pro každou příležitost se hodící.

Velký skled

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené sratí.

%Frant. Čupr,
obchod galanterní a modní

Bradgč Kra. Klicperova.ali
proti kavá:ně 5. Fialy.

X

bílé, barevné a tri
kotové.

fraucouz.
novinky.

X

secesní pro palmy,
kuřácké atd.

X

X

X

i

Ap"mm

c; a£
Dovoluji sl ve snámost uvésti, že ra příčinou pře

vzetí závodu

We-odprodávám “U8
s zbožío 30procentpřevzaté

a zásobil jsem sklad vesměs sbožím
.

levněji čerstvým,napf.:
humpolecká, brněnská, krňovská, v nej

Sukna lepšíchjskostech:

Manžestry(aaa
Látky pro dámy modaich vzorů,ji
Barchent i jiné látky prací, zaručeně stálo

barevné, modních vzorů jiš od

20 kr. za 1 m. počínajíc. ně tkané, odpřezné i bavlněné, račně tkané,oKanafasyV. 1n
všeho druhu i díře,Iněnái bavlněná,jakož

Plátna i ručnípraváhoraká.
přesné i barinéné,Damašky grádle, i mort.

Ručníky ssPmidy,ubrusyvšehodrah6
velikosti M- Uplné =O

výbavy pro nevěsty.
Sklad látek hedvábných

šatových, blůzovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, svuprav vlněných a bavlněných

Prádlo bíléprodámya pány.

Zbožítrikové,Pek, pay
glotové zástěry, sukně, šněrovačky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty a'd, sa ceny
velice levná.

Dpeciel, sklad klatovského prádla
Šátk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésey žinilkou kus pouse 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již zl. 1:36.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,činilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 82kr. počínajíc.
Glo černéa barevné,jakožirůzné podšívik

láš p pp. krejčí a dámské modnísíné v cenácsvláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (f
Prosím, by velevrážené obecenstvo o pravdě sbora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, neboť jest stále sna ou
mou, bych při skrovném získu velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obsloužil a zásadon touto
i na dále mně věnovanou přízeň si zachoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové,Veátep-aty. -0m

—— Výhodný vánoční nákup. ——
Podporujte nový, ryze český a křesťanský

závod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.> „2

veliký
acetylenový
aparat úplnězachovalý,pouze 2 leta v uží

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručné a levně
kazatelny,"ij

OG“ Božíhroby,"i
PRE“ křižové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOO0000000
ČOOOOOOO0O0000000000|

v Ďáslaví

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v L'tomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje s:
k vyhet.vení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

JOOO00000000

DAV
PANI

aMARMONIA

; nejnovějších
soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGO LHOTA,
HRADEC KREHÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab- g
Bkómumostu —————
Král. Vinohrady, Karlova třída č.8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalbá uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

továrna veškerého nábytku a ko
bercové zboží

—v Týništi, —
navýchodočeskévýstavěvPardubicích.

. Koberce čtvercové.

. Chodníky čili běhouny léž čalouny vlečné.

. Předložky čili podnožky.
, Koberce pod okna (lambrekýny)
. Lenty (koberce nástěnné za postele a divany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice
. Hůně hospodářské.
. Převěsy na divany
. Látky na potažení nábytku.
. Přadené 2krát prané žíně.
. Žiněnky, senníky, slamníky,
. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.
. Dětské vozíky a trojkolky.
. Nábytek čalounovaný.
. Nábytek dřevěný.
. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

Konkurs.
Při děkanském chrámu Páně

v Žamberku obsadí se dnem 7. ledna
1904

misto ředitele
— choru.

S místem tímto spojen jest roční příjem
800 K mimo Štolární poplatky. Žádosti

losti a dosavadní činnosti, jakož i za
chovalosti buďtež podány do 1. ledna
1904podepsanému úřadu. Místo se zadá
na jeden rok provisorně. — Podmínky
ústně.

Děkanský úřad v Žamberku,
dne 7. prosince 1903.

Jos. Poláček,
děkua.

E yrinsg,
patronátní komisař.
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Po rozsudku.
(3) Když jsme se loni dověděli o defrau

dacích ve Svatováclavské záložně, napsali jeme
v úvodníku (roč. VIJÍ. č.43.): „Vyzýváme, aby
měla tíha zákona stejný průchod na Drozda
jako u jiného občana. Ani nám nenapadá ná
sledovati „Čas“ v té povaze, jakou osvědčil
při omloování a chránění Hilsnera. Nechceme
bráti v ochranu nikoho, kdo jakýmkoli způ
sobem okrádání záložny zavioil; každé zlo
aspoň nepřímým způsobem působí něco do
brého. Provětrá se v našem katolictví zname
nitě vzdach; projdeme všichni zkašebním ohněm
a tak se pozná, kde katolictví není pouhým
formalismem. A jjstě každý upřímný katolík
si s námi přeje, aby při této pohoršlivé aféře
vyšla ma povreh plná pravda. Na naší straně
jest toho bázlivého tatlání příliš po skrovnu,
a jestliže ramenu spravedlnosti byl Drozd vydán
přičiněním samýchkněší, zajisté budeme postu
povati v té záležitosti i na dále daleko otev
řeněji než to činí kterákoliv strana při svých
nehodách.“ A slibu svému jsme zůstali věrní,
až nám nepřátelské listy vyčítaly, že prý proti
Drozdovi brojíme hůř než listy protikatolické.
Ovšem, že ty listy lhaly, aby jen pomluvy
jejich proti všema katolickému 80nezastavily;
ale pravdvu jest, žo jsme se v celé afóře za
cbovali zcela spravedlivě Za to však socia
lieticko-židovské-listy ukázaly při té aféřesvou
pravou povahu v celé nahotě. To nebylo pouhé
stranické tažení proti celé katolické straně
k vůli Drozdovi, to bylo hotové běsnění; 4
přece strana katoiická vůbec v celézáležitosti
zaujímala stanovisko nejepravedlivější, nehle
děla nijak vykrucovati zločiny spáchané, vd
suzovala Drozda právě proto, že velikou dů
věru vkladatelů sám na prvním místě zklamal.
Jaká příčina k zaření žaroalistiky socialisticko
židovské proti katolíkůru vůbec? Vyplenulo
ono kradení ze zásad katolické církve? Lehce
se dá rozhoanouti, na které straně jsou zásady
k odcizování cizího majetku snášelivější. Soci
alista Proudhon prohlásil, že soukromý maje
tek jest krádeží, socialisté mluví rádi o „vy
vlastnění“; ale katolická morálka učí o 80u
kromém majetkuzcela jinak. Nechť tedy každý
nepředpojatý sám posoudí, zda pro krach zá
ložnv Svatováclavské dovoleno napadati kato
lictví a jeho zásady vůbec. Ale mluvme něco
k lidem stranickou vášní zaslepeným, kteří by
byli nejvíce rozmrzeni, kdyby u nás žádný
skandál vůbec vyčenichati nemohli!

Oč ožebračila záložna Svatováclavská
českýlid v době pětadvacetiletéhotrvání,oto
bývá okraden náš národ téměř každý rok za
viněnými, siláckými bankroty Šejdířů židov
ských; o takových případech však liberální
žornalistika uveřejňuje toliko drobné poznámky
a je-li nucen socialisticko židovský list aspoň
něco o tom napsati, nedoví se ani čtenář, že

podvodníkem byl žid.
A teď si všimněme, proč pro Drozda chrlí

„Právo lida“ s listy spřízněnými na katolictvo
síru a oheň. Socialistický tisk ví, že právě
kněžstvo bylo bankrotem Svatováclavské zá
ložny okradeno nejvíce; ví, že právě většinou
kněžští vkladatelé přineslí na sanaci velikou
oběť slevou 50 procent; ví, že dachovenstvo
8 nasazením všech sil sebralo mezi sebou na
dva wiliooy na sanaci, že masí hraditiz vlastní
kapsy ztráty, které v důvěřivosti své zavinilo
uložením fandačních kapitálů, interkalárních

přebytků, kaocí nájemců do zkrachované záožny; socialistický tisk dobře ví, že právě
sami kněží vydali vinníky rakám spravedl
nosti; a přece právě proti těmto poškozeným
lidem štve bezohledně právě ty škandálu mi
lovaé duvy, kterým krach záložny nijak ne

"nblížit. Doufáme, že toto řádění i slepým oči
otevře, Když se objevi o v socialistické po
kladně v Praze „maaco“, nebyl potrestán ten,
který byl „manca“. příčinoo, ale za to soci
alista, jenž účetní nepořádek prozradil. Proti
tomuto „zrádci“ vytáhlo svorné „Právo lida“ i
se svým služebníkem „Časem.“ A tito lidé

V Hradeji Králové, dne 18.prosince 1903.

chtějí vyčítati katolické straně Šinahem bez
charakternost |

Jeden zajímavý obrázek ze socialisticko
židovské družiny. Osvěta lidu napsala (9. pro
since): „O procesu se zloději Svatováclavské
záložny referuje oejsvědornuitěji (!!), to jest bez
rukaviček, z denních listů Právo lidn“. (Ovšem
že si Osv. lidu pojmy schválně popletla, na
psavši „nejsvědumitěji“ místo „nejkrvelačněji.“

Ale „Čas“, aby svou Šlechetnou homanní
tvář odkryl dokonale. vyslovaje nelibost nd
tím, že jeho fanarismus jest nepřímo prohlášen
za menší, než jaký se jeví u Práva lidu. Prý
tento výrok mimoděk ubližuje listům jiným,
na příklad našemu © Prý referoval — list
stračně (na př. řeč obbájce Drozdova zkrátil
ze všeho nejvíc), ale svědomitě. A jak
ta „svědomitost“ ©Času vypadala, to sám
tento list v támž úzkostlivě obranném svém
článku nejapně prozrazuje. Přináší totiž po
nížený raport svému pánu „Práva lido“, že
nehleděl „zamlčovat, utajovat, polehčovat“.
Pokr-čuje: „My mmobli jsme z rukou přítele
našeho listu dostat již před rokem onen dopis
z Londýna, jejž uveřejnilo 8. prosince Právo
lidu a jenž dal podnět k útokům na ně. (Ten
dopis, s kterým vytáhlo Právo lida proti
Drozdovi v boj, v okamžiku najpříhodnějším,
obsahoval prolhanou zprávu, že má Drozd
v anglické bance uloženo tří sta tisíc. Pozn.
red.) Dle důvěrného sdělení našeho přítele

můžeme S naprostou určitostí prohlásiti, žeouen dopis z Loadýna je čirý šviadl.“ To
ovšem říki Čas teprve teď, po ukončení pro
cesu. Několik dní před tím, když byl ještě
proces v proudu, uveřejnil Čas celou proce
duru 8 oním švindléřským listem bez pozná
mek, aby nekazil náladu krvelačného davu.
Tak dopidá v praksi heslo Času: „S pravdou
ven!“ Že se obhájcové dotekli tyranisujícího
tiska socialistického, již dle „Času“ prý chtěli
obhájci strkat na noviny „psí hlavu“. O tom
nespravedlivém hanobení celého katolictva,
jež ze sloupců Práva lidu. fortissimo tak
dlouho blabolilo, Čas ani nemuká. Zde se totiž
nejedná o Hilsnera, ale o Drozda; zde tedy
platí jiné humanistické zákony než při aféře
polenské. Drozd pyká za své provinění
jistě dostatečně. Sedm let vazby jest doba
dlouhá. A katolíkům rikdy nenapadne naléhat
na nějakou revisi pražského processn, třeba
že pro Drozda se hází pohana na hlavy všech.

Dopis z Prany.
V Prase, dne 16. prosince.

(Aby se nemohlo říci, Be se i každé emínce 0 pro
cesu s defraudanty ve svatováclavské sálošně vy
hýbáme. — Několik slov o působnosta zemřelého
profesora Martina Haltaly. — Velkovýrobaslata

v prašských obecních sálešitostech.)

Čtenáři tohoto listu zajisté že se ještě
pamatojí, jaké stanovisko jsme teď rok na těchto
místech ve příčině osadn svatováclavské zálož
ny zaujímali. Přáli jsme si v té věci především
zjednání spolehlivých číslic o skutečném jejím
stavu a napotom jsme otevřeně řekli, že o osta
da z pádu svatováclavské záložny plyoeucí mo
hou se děliti všecky strany české. Pokud pak
se urovnání schodku mezi jejími aktivy a pas
sivy týče, byli jsme tobo mínění, že se toho
dalo snadno docíliti cestou oejblahovolnější,
Avšak v tehdejším všeobecném rozčilení byla
oaše slova píchnatím do vosího bnízda. Mosí

me 8e tím o ořejné pochlabiti, že se nanás se zlobně zŠťatými péstrni bnali i dokonce
kněží, proč prý-duchovenstvo „zásluhy“ Droz
dovy bereme, že prý duchovenstvu náleží, aby
je vyrovoalol A pražský mladočeský orgán se
D4 nás dokonce rozhněval, když jsme uváděli
docela neviuné faktam, že také mladočeské kro
hy byly s Josefem Ortem, pokladníkem „kle
rikální“ záložny, v důvěrně přátelském styku.
Ačkoliv jsme mobli ve příčině této vypravo«
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vati celé krouiky, umlkli jsine a nechali jsme
paostvo vychladnouti.

Jak se dnes pohlíží ze strany duchoven
stva na ony podněty, které je strhly k tomu,
že tíhu zločinů Romanem Čáslavským a Jose
fem Ortem atd. ve svatováclavské záložně spá
chaných bralo za věc katolickou a že se při
pouštělo, aby poslední léta svatováciavské zá
ložny kladena na její účet, toh: zdo uváděti
nebuderne. Postačuje nám, že se úznává, že
třeba vždycky zachovati ve všech případech
jisté míry rozvahy a klidu! Dae+ jest zjištěno,

e ve svatováclavské záložně vkladateli byli
největší většinou katolíci a že mezi dlužníky
a členy jejími jest převážná cifra rozhodných
a nejrozhodnějších literálů at-|. Poněvadž pak
dlužníci její byli vzati v ochranu, přichází ve
svatováclavské záložně o své jmění většinou
vkladatelé t. j. katolíci. A peníze ty, o něž
tito katolici přišli, vykradeny byly, jak bylo
soudně zjištěno, ponejvíce liberálním p. Ortem.
Když jsme teď rok o něm napsali, na co je
obracel, jak si ve veřejnosti vedl, vyšla proti
nám ukrutná lokálka. Nechtěli jsme tehdy ni
koho osobně kompromitovati a proto jsine se
proti tomu neobradili uvedením rozmanitých
páně Ortových styků. Věděli jsinr, že Čas sám
přinese nám úplné zadostiučinění.

A tojest jižzde' Mladočeskýorgán v ne
dělním svém čísle o Jos. Ortovi píše to, co jsme
my o něm napsali před rokem, když jsme do
kazovali, že hlavní zloděj a řiditel malversací ve
svatováclavské zálošně ku katolické straně nenálešel !
Mladočeský orgán nyní uaše loňské tvrzení
doznává pravě:

„Co vykonal Ort záslužného na půdě ná
rodní? Jaké jsou jeho zásluhy v pravdě kon
kretní ve kterérnkoli oboru české práce? Nezná
jich nikdo. A přece velikán. Proč? Dovedl vy
kořistiti nálady, přišel, dal jako anonymus ti
sícovku na Husův pomník, ale tak, aby každý
věděl, že to byl pan Ort a za tu tislcovku a
potom, že pro ctitele své uspořádul do roka ně

kolik hostin, snesla se mu na Čelo „.ureola vlatonecké slávy a velikosti. Nestydí se sa lo če
ská společnost? Nevědšlo se to. A netušilo se
to. Tušili to ti, kteří počítali a kteří si vy
početli, že úřadník se Šestnácti stovkami ročně
nemůže si v Praze vydržovati ekypáž, jako Ort
již dávno před tím, než vyhrál vídeňský los.
Však kdo by se ho byl dotknul, toho by byla
vlastenecká féma utratila“.

Avšak my skromně pochybujeme, že je
odsouzením z podvodů osvědčené společnosti
z kancelářů svatováclavské záložny srnutná afe
va její ve hlavních svých důsledcích skončena.

Katol:cké srmmýšleníprochází však při ní
zkoaškou obněm. Provedený právě proces po
svítil na blodné cesty, jimiž se některé osoby
braly a celý případ jest pro budoucnost ovšem
že drahým poučením. jak daleko se kdo smí
nebo nesrní od své lavice pouštěti,

Krádeže ve svatováclavské záložně nejsou
žádným prvním ani posledním případem svého
druhu, v české společnosti najsou také ničím
novým a nechtějíce zde o žádných podobných
příštích hrůzách mluviti neopakujeme příšerné
proroctví, mající patrný směr icíl, jež při
zahájení procesu s drfraudanty ze záložny sva
továclavské pronesl pražský týdenník „Slovo“.

V neděli odpoledne pohřben byl v Praze
profesor slavistiky Martin Hattala. De mortnis
nil, nisi bene! žádá již klasický Říman. Avšak
jest velice těžko o někommluviti jinak, než-li
jak se o něm mlaviti může. V ohledu tom dá
váme přednost studené pravdě, než-li sebe
vroucnější lži.

Hattala byl proti domácím kundidátům
z Uher povolán do Prahy na universita na
místo Frant. Lad. Čelakovského. Avšak význam
a působnost Čelakovského srovnávati 8 význa
mem a působností Hattalovou bylo urážkou
amátky Čelakovského. Do Prahy dostal se
attala přízvíŠafaříkovou jnko jeho krajan

Slovák Šafaříkvšak sám brzy želel, že neměl
šťastnější ruka.



Hattala neosvědčil se působením svým
nijak akademicky a platně ani jako slavista,
ani jako učitel. Působeníjeho bylo samá jalo
vá polemika a zlá iotrika a jest-Ji se mu
přičítá za zásluhu jeho bezcenné hájení rako
pisných památek proti pochybovačům o jejich

prorántů musí se znáti a věděti, kdy a jakloučky těchto pochybovačů vlastně vznikly a
nesmí se přihlížeti, že právě péro a slovo Hat
talovoto bylo,kdo a nás rozsévalisemenopo
lemiky a pochybností proti všemu! Máme za
to, že nejsme daleko vzdáleni pravdy, když
chováme mínění, že nebýti zbytečně svárlivého
a nesnášelivého vystopování Hattalova proti
některým osobám, sotva by bylo r. 1869, ne
řkuli r. 1886k rakopisným sporům vůbec došlo.
K tomuto mínění dospěli jsme nejen prostu
dováním příslušných akt, ale také bezprostřed
ním sledováním jednání u přímou znalostí vět
Šiny osob ve sporech těch vystupojících. Snad
nebudeme osamoceni v tomto mínění, že spory
ty vyvolány a přiostřeny byly především „vě
dou“ Hattalovou a že to byly následkem toho
spory více povahy osobní, při nichž stala 8e
věc vlastně obětí — — Toto mínění nikomu
nevnucujeme.

Měli jsme příležitost sledovati jednání
Hattalovo přes dvacet let, ale musíme dáti
pravdě průchod, že jsme v něm nikdy sami
neshledali blahovůle, ohledů, šetroosti, laska
vosti, takta a vlídnosti vůči někomu a o ně
čem takovém u něbo jsme od nikoho také ne
slyšeli, Hattala byl katolickým knězem diecése
ostřihomské, což připomínal jenom tehdy, když
pokládal za potřebné honosně prohlásiti, že je
následkem toho uherským šlechticem. Jinak
v Praze svého kněžství neprojevoval leda tím
ještě, že cbodil oholený.

Když proti něma jistý tisk vystupoval,
Hattalovým záslubám se křivda neděla nikdy
žádná. To pokládáme za akt pravdy a veřej
non slošnost doznati, třebas že jsme stáli ve
většině smýšlení na stanovisku jiném, než li
stojí onen tisk, který bleděl působnost Hatta
lovu docela důvodně držeti v mezích, do nichž
ji měla vlastně odkázati celá intelligentní če
ská veřejnost, která mu dokonce přehlížela a
přísně nevytkla, že jeho slovičkářetví náleží
největší podíl na neblahé naší literární roz
tržce se Slováky.

Chtěli jsme to vícekráte během posled
ních let poznamenati, ale ze šetrnosti k vet
chému starci jsme mlčeli. Avšak k vůli po
učení badoucna jest dnes na místě širší ve
řejnost upozorniti, aby nezazlívala těm, jež
nepřízeň Hattalova pronásledovala a život jim
otravovala. A mezi těmi byly a jsou osoby
nad význam Hattalův v každém směru vysoko
povýšené!

Pochybujeme, že jest možno,aby 0 Hat
talově působnosti nebyla vydána příslašná, na
pravdě se zakládající monografie, aby mnohé,
u vás dnes temné a bolestné věci ovvětlila a
objasnila.

Tolik zatím postačí, aby se na působnost
Hattalova správaě pohlíželo, aniž by bylo pa
mátce jeho osoby v tom nejmenším nějak
ukřivděno.

. +
*

FEUILLETON
Mostálý milenec.

Píše J. S—a.

»Já jsem chlapík jako pták, pomiluju, nechám
tak; dnesky holce slibuju, zejtra druhou miluju«,
tak si zpívával Francek Javorů; byl jen synáčkem
chalupníka, ale tak hezký, že i mnohá dívka ze
statku na něm mohla oči nechati. Francek si byl
dobře vědom svých tělesných předností; chytala
se ho furie, že dovede každé holce tolik impono
vat. Žil podle své písničky; srdce měl opravdu
bodně široké. Myslel si: »Proč bých nevytloukal
ze svých modrých oči a pěkného knírku kapitál?
Všsk jiného bohatství nemám. Kdybych mluvil
jen s jednou, stejně by pět jiných plakalo.«

Inu, jest pravdou, že jsou teď panny spla
šené skoro za každým hezčímmládencem; pomalu
místo starého varování dívek před mládenci za
vládne opačné heslo: »Hoši, utíkejte, holky jdou l«
Ale takové okolnosti nejsou žádnou omluvou pro
nestálé milence jako byl Francek. Nedá-li mládenec
své milé srdce celé, ať si pouhý kousek ponechá
pro sebe. Francek ve své bujaré furii málo dbal
hlasu rozumu a práva; a měl-li někdy v srdci třebas
až čtyry dívky najednou, rozumí se samo sebou,
še sc každá v tom sladkém zajetí musila spoko
jiti velmi malým místečkem; a ještě setam každá
obřála jen chvilku. Ale neposled se Franckovi
takové kramaření přece jen špatně vyplatilo...

Bylo krásné, zářivé léto. Tenkrát měl právé
Francek lásky tři, každou z jiné obce; myslil si,
že takhle jebo těkavost nebude aspoň před tváří
veřejnosti tak křiklavá. Ale za krátký čas i tyble
tři známosti mu nějak zevšedněly. Měl v programu
plán vábnější; takhle si udělat známost s Kačkou

Své doby přinesl pražský týdenník „Slo
vo“ ostré články proti jednání al. městské
rady král. hlav. města Prahy ve příčině pro
deje jistých obecních pozemků staviteli pana
Novotnéma. Při příležitosti té jeme na těchto
místech pronesli, že kdyby „Slovo“ vážně a
platně do pražských obecních záležitostí pro
mloviti chtělo, že by mělo v jiných sáležitna
tech mnohem více vděčnější látky a hojnější
ho pablika, než-li ve věci, o níž pojednávalo.
Soudili jsme £ztoho, že listu tomu blízcí pá
nové tímto způsobem na sebe opozorňují, še
se o obecní záležitosti chvalitebně zajímají,
aby tadíř byli proto pojati na kandidátní lis
tiny do ubora obeoních starších.

Neznámý nám shon pozdějších pražských
okolností však vyběhl při volbách do pražské
obce jinak a musíme upřímně litovati, že „Slo
vo“ v řízném svém sledování pražských obec
ních záležitostí zůstalo na půl cestě. Bylo to
škoda, že jim nevěnuje další intensivné věc
nou pozornost, neboť za dnešních okolností
jeví se to býti pro Prahu přímo pobromou, že
se zde nenachází nikdo, kdo by se o její záj
my, pokrok a prospěchy mobl a chtél obětavě
„páliti“.

Minulý týden na pražské etaroměstské
radnici provedená debatta o rozpočtu obce kr.
bl. města Prahy odbyla se tukovým mlčelivým
způsobem, jaký přes dvacet let při této příle
žitosti království České nevidělo. Při rozpočtu
obecním nastává povinnost promluviti o cí
lech, úkolech a snahách Prahy, při rozpočtu
obecním jest vhodný den k akcentování vý
zoamu a postavení Prahy jako hlavy králov
ství, při rozpočtu obecním jest chvíle, kdy
třeba osvěžiti a posilniti význam samosprávy

A na místě toho panovalo na staroměst
ské radnici jenom nepatrně u bezvýznamně
přerušované hluboké ticho, tak že tentokráte
Praha nepřispěla docela ničím, co by zname
nalo zvelebení a povýšení národaího, politic
kého, samosprávného a vociálního rozvoje v na
šich zemích.

Čekali jsme, že s největším hlaholem na
ražskou radnici zvolený první národní socia
ista ujme se při příležitosti té slova a že

tim alespoň někoho přinutí k odůvodnění a
vysvětlení těch či oněch záležitostí a otázek.
Ale i ten národní socialista přidal se k mí
nění ostatních pánů, že totiž mlčení je zlato,
jež se nyní na staroměstské radnici vyrábí ve
velkém t. j. všeobecně se mlčí.

Nenáležejíce k žádné ze stran, jež se ho
nosí snahami po nejpronikavějších radikálních
reformách, musíme se loyálně přidati k větší
ně a mosíme jí pomáhati vyráběti zlato mlčení,
třebas že silně o tom pochybujeme, že bu
doucnost ze zlata toho nějakou platnou nebo
bernoa minci bade moci pro král. hl. město
Prahu raziti.

Za přítomných dnů mohly mladé české
strany beze všeho plýtvání kanonádou pově
děti ve pražských obecních záležitostech tolik
užitečných věcí a tolik nejvážnějších pravd,
že by se přes jejich vývody bez příslušného
povšimnutí přejíti nemohlo. Povědění celé
řady věcí v záležitostech pražských znamenalo
by povědění a vytknatí důležitých fakt celé
—————————————-———————
Rolkovou, to by bylo něco jinšího! Ale posud se
mu to nějak nechtělo dařit. Kačka nebyla hloupá,
a jakkoii jí Francek sám trochu nadbíhal, dělala.
jako by ho ani ngviděla. Furianta to dráždilo až
ke hněvu; tady narazil na první značnější odpor.
Ale on jej musí zdolati, jako že se Francek jme=
nuje; právě proto, že byla Kačka tolik plachá,
bude jeho vítězství tím sladší.

Dověděl se jednou v neděli, že jeho nej
milejší hlídává večer makoviště. Už se dlouho ne
rozpakoval užiti otevřenějšího útoku. Nakrouti)
si vousiska, brábl dvakrát do kučeravých vlasů,
podíval se ještě v rychlosti do kádě pod okapem
neplněné vodou, vypadá-li jeho toaleta k světu a
již spěcbal metrovými kroky s Bělovického ko
pečka k dloubému lánu našedlých makovic, Na
vyvýšeném pokraji makoviště trůnila prostranná
bouda, která již sama sebou nabáněla mnoho
strachu vesnickým misounům. Kačka seděla před
boudou. Ale jakmile poznala, kdo se to blíží,
szavrzla dvířka za pannou a závora jí je ochra
nou«. Francek div hlasitě nezahřešil, když viděl,
jak červený šátek Kaččin v boudě zmizel. Bá
ječný Orfeus sice svým jediným pohledem taky
zaplašil luzný zjev své nejmilejší; ale při svých
lamentacích měl aspoň tu útěchu, že ho měla
přece jenom jeho drahá Euridika i po smrti ráda,
třeba že už jí nikdy nespatřil. Ale tohle zmizení
Kačky bylo hotovým výrazem nezbedného odporu.
Francek se zarazil jen na okamžik; to by byl
melý hrdina, aby považoval tu zamčenou boudu
za důkaz dokonalé porážky! Došel až k prkenné
skrýši, jež jedním dosti objemným okénkem na
makovišté zívala.

»Dobrý večer, Kačko«, počal útočiti neur
čitě, — Žádná ozvěna. »I prosím tě, neseď tem
jako zakletá princezna; já nejsem žádný černo
kněšník, abych ti učarovsl. Tak mlsdá holke a

ma národu. Když zvelebu a zdokonalení vo
řejného šivota v programa svém mající mladé
strany v ohledu tom docela ničeho neučinily,

když jenom osobní malicherné petey pěstují,jest patrné a jasné, že docela důvodně a prá
vem nemáme dostatek víry v jejich způsobi
lost a upřímný úmysl, že budou a dovedou 0

pečovati.
Faktum jest, že dnes jest český pražek

tisk všech stran se sJavnou representaci král.
hl. města Praby zajedno a že 8 ní ve praž
ských obecních záležitostech a v otázkách, při
nichž má Praba v celém národě a v celém
království první promlouvatí a udávatí ton, pilně
pěstuje — zlato t. j. mlčí, v čemž aby nás
tedy Pán Bůh dlouhá léta ve zdraví všecky
dohromady zachovati ráčil! My více pro obec
né dobro pověděti nemůžeme.

Obrana.
Soeclalisticko-židovskáhamanita.

Orgán dra Rašína nepsal 13. prosince tato po
zoruhodná slova:

„Process svatováclavské záložny dospěl
k obhajovacím řečem. Všichni obhájci obírali
se chováním se žornalistiky, obzvláště „Práva
Lida“. Úplně správně a korrektně. Rekordy,
které udělalo v dobách tohoto processu „Prá
vo Lida“ ve eprostotě, v nátlaka na porotce,
v útocích na obhájce i obviněné, přesahují
všecko, co dosud bylo vykonáno u nás žurna
listikou. Obhájci stáli na stanoviska pokroko
vém, na stanoviska neodvislosti soudcovaké,
ueodvislosti soudoů s lidu, neodvislosti nahora
a dolů. Kdyby chtěl někdo sbůry nakazovati
soudcům, jak mají soudit, bylo by jistě po
bouření. Jestliže však kauearmády sedmé vel
moci pustým nátlakem, plným dávných in
stinktů chce zatemniti, překroutití výsledky
Mčení a útoky zlebčiti chce obhájce, aby rov
nost stran — základní zásada pokrokového
processu soudního — byla porošena, pak chce
dostati justici do svého vleku, pak chce uči
niti ji od sebe odvislou. Hnusná je kabinetní
justice, bnosnější justice davu. Kabinetní může
míti někdy vyšší cíl, jastice davu je vždycky
sorová, podezřívavá, podlá, klepavá a nízká.
Obě pášou bříchy proti spravedlnosti. Kabi
netní jsme zažili v Čechách často. Jednotlivec
stál proti státní moci. Davovoo zavésti chce
žurnalistika. Kabivetní hleděla korrampovati
soudce, davová hledí korrampovati porotce.
Ke cti slouží obbájcům v processu avatovác
lavské záložny, Drům Dvorskému, Klamparovi
a Šebestovi, že vzepřeli se tomuto nátlaku, že
nalezli tak krásná, vážná slova pro neodvis
lost soudcovskou vůči útokům žarnalistiky,
krásná slová pro neodvislost a povýšenost
úřadu obhájce. Pokládáme za povinnost advo
kátní komory a spolku advokátů, aby tlumo
čily veřejně uznání svrchu uúvedeným třem
obhájcům v processu svatováclavské záložny,
kteří bez obledu va obligátní sociálně-demmo
kratický boykot dovedli vystoupiti proti ná
tlaku pouličního tisku, proti nátlaku provozo
vanému pro pana státního návladního, pro za

(2 
schovává se před mládencem do takové prohnilé
kukaně [« — Zas nic.

sA tak teda dobře, Kačenko; ty si tam seď,
a já si tady natrbám trochu makovic do kapes.“

Jen se opovaž,«houklo to náhlez okénka;
»však by ti tatínek s naším Honzíkem zvalchovali
záda, že bys dlouho pamatoval,« Tohle už byl
zřetelnější výraz nelibosti; Francek byl by zlostí
do tobo okénka hodil kamenem; připadalo mu
tolik rozšklebené, vyjevené. — vá ti něco řeknu,
ty krobiánská duše; jiný by ti tu boudu po ta:
kové hubě převrátil. Ale já se na tebe nezlobím,
já ti to odpouštím, protože ani nevíš, jak dobré“
mu člověku ubližuješ.« Francek po tomto be
reckém výkonu pomalu odcházel.

Závěreční scéna kusého dostaveníčka měla
veliký účinek. Ač bylo v boudě stále větší šero,
počal v srdci Kačenčině hořeti stále zářivější
plamínek. Ten chudák beztoho ji má opravdu rád;
jinak by ae tak lítostivě a dobrácky po její ostrých
slovech neloučil. A je takový hezký jako z cukrul
A kdo ví, je-li to všecko pravda, co o jeho ta
škářství lidé povídají. Však ho právě pomlouvají
nejvíc ta děvčata, o která při muzice ani nezavadí.
Ta pihovatá Božka Bvuzová na něho nadává
nejvíc; však se ví proč. — Hm, ale co platno,
kdyš sama maminka na Frencka Javorovaskaredí?
A ta už z tobo taky má rozum.

Za tekového uvažování rozvlnil se večerní
vlshý vzduch kvílivými zvuky harmoniky. Tóny
se chvělyk boudě stále zřetelněji. To přicházel
Francek znovu zkoušet své štěstí. Snad ta har
monika bude tlumočit jeho tužby způsobem při
tažlivějším neš prostá řeč, A jestliže i tenble
prostředek selže, však má Francek ucbysténo pře
kvapení, které jisté Kačku z té škarohlídné klece
vyžene.



vlečení lidové justice pod vliv maes, pro gzlob
čování úkolu obhájce, který má povionost če
Jiti státnímu zástapci, aby z tohoto zápasu
důvodů pro vinu a pro nevinu mohl si odnésti
lidový noudce jasný úsudek a nalézti costu ke
spravedlnosti. Od advokátní komory a spolků
advokátů čekati lze právem, že stiskne raku
těm, kdož bojovali za neodvislost obhájců“.

Kdo směr Rašínova crgánu „Slova“ zná,
ví jistě, že tohle nebylo napsáno ze žádné lásky
ku katolíkům.

Nemafte pejmy. Slovo klerikalism má
v běžném životě špatný zvuk, ježto značí zoe
užívání oáboženství ku sobeckým zájmům. Pod
timto významem přijímá také většina katoli
ckých časopisů slovo klerikalism a bojaje
proti směru slovem tím vyaznačenéma zrovna
tak úporně jako kterýkoliv Jist pokrokový.
Katolíka věřícího nemáme za klerikala, nýbrž
za ovědomělého člena církve a nedoponětíme,
aby věřící katolík klerikalem nazýván byl,
nýbrž ponecháváme název „klerikal“ jen pro
svatokopce a pro příživníky katolického lidu.
Proto máme za klerikalism loupení ve Svato
václavské záložně pod štítem národního pa
trona a považujeme Drozda, Kohouta a drůbé
vinníky za vybarvené a přímo typické kleri
kaly. Veřejnost aspoň ví, koho má za klerikala
považovati a protivná žurnalistika musí po
eláze si vymeziti přesně hranice pojmu kleri
kalního a nemůže každého nenáviděního ka
tolíka házeti do bahna klerikaliumo. Nesouhla
síme tedy s vývody některých katolických
listů, které se namábaly dokazováním, že pod
vodná společnost záloženská nebyla klerikalní,
nýbrž že klerikaly jsou vlastně ti, kteří ne
zištně a obětavě plahočili se v zájma katoli
ckého lidu po různých spolcích za posměchu
a despektu odsouzeného panstva. Nechrne tedy
Drozdovi, Kohboutovi a spol. jejich příslušný
tita) a nedávejme si sami na hlavu značku
pobrdání. Jako si učitelé neosvojojí slovo kan
torisrous (= zneužívání školy ku osobnímu
zisko), tak Si nevyhražujme ani my slovo kle
rikalism. My jsme katolíky a na poli socislně
politickém křesťanskými socialy. :

Politický přehled,
Říšská rada byla prohlášením v panské sně

movně dne 11. t. m. odročena; tím nastou
pila zase vláda $ 14. Nadotaz předsedy sněmovny
kofžete Alfreda| Windischgrátze stran | ústupků
Maďarům v zálešitostech vojenských a ohledně
stsvu politického prohlásil dr. Kórber, že vláda
trvá na stanovisku nedílností armády a že vrchní
velení a vnitřní organisace je právem panovníka,
Snahu po rozdělení společné armády nazval zlo
činem. Hlasy po klidné parlamentní práci ozývají
se dále. I konservativní velkostatkáři na radě
říšské vyzývají vládu, aby konečně vystoupila
proti obstrukci, aby splnila české požadavky stran
druhé university a české vnitřní řeči úřední.
Změnu jednacího řádu sněmovního pokládají za
první nutný krok ku spořádaným poměrům, Ale
vládě nedostává se síly k řezu na nemocném par
lamentním tělesu.

Ministr války vydal ku všem sborovým ve-1
litelstvím všeobecný jazykový výnos, kterým vy
——————

Francek dohrál již před samou boudou me
lodii písničky: »Ještě jen dále pojď, k lesu mne
doprovoďl«= ... Kačka byla tuze dojata jak pí
sničkou,tak vytrvalostí neodbytného Romea. Teď
jen scházelo, aby jako Julie nebo Markéta vyhlédla
ze své skrýše s voláním: „Miláčku můjle Pře
škoda, že takové věci Kačka nečetla a že tedy
ani nevěděla, co slušnost žádá. Již již by byla
málem opustila svou tvrz, ale najednou si vzpo
mněle,že bude přece líp, když aspoň ještě dnes
si zavzdoruje.Kdož ví, nebyla-li by pak doma bita|

»Kačenko,« ozval se Francek, když poslední
bas v barmonice docbroptěl, »jsi tady ještě ?« —
Ticho jako v brobě,

s[ tak dobře, nejsi-li tam, tu ti to sypání
neublíží a nestojímli tí za řeč, pak jiného ne
zasloužíš.« A než-li mohla dívka v dobrovolné
samovazbě dlící promysliti © význam podivné
řeči Franckovy, již se něco sypalo z veli
kého kornoutu okénkem do boudy. Francek se
zasmál, když slyšel silný protest: »Co mi to sem,
darebáku sypešť Na mou duši, že si sem vezmu
po druhé našeho Ořecha; až tě pokouše, pak si
dávej vinu sám.«

»A, panenka se už naučila mluvit, bleďme,
hledme|, A co jsem ti to tem nasypal? Nu, cu
kroví to zvovna není; to ti koupím, až budeš
zdvořilejší. — Však poznáš sama, co to je.«

A Kačka poznala; nějaká drobotina se jí
počala rozlézat po rukou i po tvářích, cítila pí
chání a svrbění. Francek slyšel dobře z boudy
Šustění, věděl, že se nepoddajná Kačka mrzutě
olívá a tiše se smál. Najednou se ozvalo z boudy
očekávané: »Tohle už není k vydrženíe, dvířka
se otevřela a holka celá pohnévaná vyrazila
z boudy. »Teda jsem tě přece dostal vena, zubil
še škodolibě Francek. +Vidíš, co jsem nedokázal
já, dovedli mravenci«. '

bízí důstojníky, aby se učil: některé řeči v říši
obvyklé, ježto zdutnast armády toho vyžazuje.
Poukazuje na velikou. důležitost, jskou má
možnost jednati s vojínent v jeho řeči mateřské,
Dorozumívání se tlumočníkem vede jen k omylům
s pro řádný výcvík jest znalost mateřské řeči vo
jínovy nevyhnutelnou. Výnos ten nebude ovšem
mnohým po chuti a němečtí povýšenci budou
míti k bouřím novou látku.

Při volbě říšského poslance v Plzni zvolen
Mladočechprofesor Čipera. Kandidaturu poslanectví
za skupinu německo-brodskou po zemřelém dru.
Brzorádovi přijel bývalý ministr dr. Rezek.

Ve Vídni zahájeno dne 15. t. m. zasedání
rakouské i uherské delegace. Společný rozpočet
na rok 1904 vykazuje vydání 374,975.389 K a
úhradu 6,965471 K, tedy celková. spotřeba
368 ooggr8 K, o 1,957.546 K více než loni.
Přebytky celní rozpočteny na 113,243 419 K.
Mimořádná spotřeba pro vojsko a velitelstva
v okupovaných zemích činí 7,563.000 K. Na poří
zení nových polních houfnic a horských děl po
žaduje se jako loni další mimořádný úvěr 15
milionů korun. Ministerstvo zahraničních záleži
tostí vykazuje řádné výdaje 11,735.876 K. Řádná
spotřeba na vojsko činí 285,846.529 K, mimo
řádná 22,110.350 K, řádná spotřeba válečného
námořnictva 29,684 450 K, mimořádná 10,586 960
K. Vydání tedy stále rostou. Tentokráte nebude
jednání delegací tak hladké jako jindy, Maďaři
mají toho na srdci až příliš a Čechové s Němci
rovněž.

V uherském snému dne 14. prosince byla
zase ostrá debata proti dru. Kdrbrovi a jeho
teči v panské sněmovně, Hrabě Tisza a všichni
poslanci zaujali stanovisko proti dru. Kčrbrovi,
Myslí se všeobecně, že pád dra. Kórbra jest blízký
a to vlivem Maďarů.

V Turecku bulharští uprchlíci jsou při ná
vratu zatýkání, ač Porta jim zaručila svobodný
návrat. Tím nejlépe se ukazuje, že v Turecku
není nejmenší chuti provádět opravy.

Mezi Ruskem a Koreou podepsána smlouva,
vníž ustanoveno, žev každém praporu koreanského
vojska má býti po jednom ruském msjoru a
setníku. Bude-li třeha, má býti ruský důstojník
velitelem císařské stráže,

Z činnosti katol. spolků.
Sociální kurs v Hradel Králové.

Třetí cyklus přednášek sociálních vykazoval opětně
zajímavýprogram. O otázce zemědělské promlnvil
chvalně známý populární řečník, p. farář Ferd.
Vlček z Nové Vsí u Chotěboře. Bez dlouhého úvodu
počíná se zabývati řečník jádrem otázky zemědělské,
totiž její kriat, Vyšetřuje přímé příčiny krise a vypo
čítává mezi nimi: záplava cizozemského obilí, zvý
šení dělnické mzdy, vzrůstající daně. O jednotlivých
těchto příčinách zemědělské bídy promlonvá řečník
dle «kutečaého stavu poměrů. Mezi nepřímé příčiny
krise zemědělské uvádí řečník nynější názory řím
+kóébopráva na půdu. Římské právo zavedené libe
relním systémem nečiní rozdílu mezi nemovitou pů
dou a pohyblivým raajetkem. Následky nezdravých
právních názorů jeví ve v parcelaci, v zadlnžení a
v hromadném prodeji selských usedlostí. Tím přišla
společnost naše ku kapitulisaci půdy, kdy o vlast
nictví půdy dělí se rolník a třetí osobou. Po důklad
ném vyšetření příčin zemědělských přikročil řečník
ka uvedení opravných prostředků, které masf eměřo

A Kačce taky po šatech lezly celé kumpanie
rezatých mravenečků; Francek jich vpěchoval do
velikého kornoutu skaro celý kopeček.

„Ty jeden nezbedo, to jsem si nepomyslela,
jsk dovedeš týrat! Tohle já řeknu doma, a náš

»I necb Honzíka na pokoji; ještě by se ti
smál. Buď ráda, nedoví li se o tom nikdo.

»Počkej, já ty sloty sám seženu.«
sAle dej mně pokoje, durdils se dosud

Kačka, ale hlas její už nezněl tak ostře; bylo jí
přece jen milo, že takový hezký mládenec o ni
tolik stojí. Franckovy oči se tolik svůdně a roz
toužené usmívaly! A šprýmovnému kousku Franc
kovu sama se musila potají zasmát.

»Poslouchej, panenko, jen mi řekni, proč
jsi na mne tak zlá.«

vJeště se ptej, komediantský větroplachu;
zblázníš vždycky osm holek najednou a když jim
hlavy nejvíc popleteš, začneš chodit s jínými,« A
Kačka stírala s rukou poslední rezaté vandrovní“
čky, kteří v poplachu nevěděli kudy utéci.

*A kdo pák si, prosím tě, takové pomluvy
na mne vymýšlí?«

»| vždyť to říká každý; a abys zkrátka vě
děl; sama maminka i náš Honzík říkají, abych
si na tebe dala pozor.«

»O, jsou to huby! Promluvím-li s některou
jednou dvakrát, už některá stará klepna myslí, že
za tou holkou chodím. To bych se snad měl
škaredět na celý světl ©Až mne, milá Kačko,
pozňáš líp, řekneš: Nad toho Francka neníl«

Za chvilku se Kačka usmívala jako ranní
slunéčko, Erencek věděl, že slavně zvítězil.

(Dokončení)B

vati ka zvýšení rolnické renty. Hlavní zřetel musí
býti vzat ku opravě závadných právních řádů. Bez
řádné úpravy právních poměrů je boj proti zevním
nepřátelům zdlouhavý a nejistý. Řečník žádá neděli
telnost půdy, srušení stejných dědičných podílů, zří
zení domoviny, vyvazení dlabů. Řečník připomíná
činnost našich předních agrarních aociolcgů v této
otázce. Dobré zásady v zemédělské politice může pro
vésti jen veliká organisace zemědělců, která musí
býti provedena zákonitou ceston. Řečník skončil pro
myšlenou a obsažnon přednášku za četné pochvaly

slacbačstva. — O ústavním životě v Ra
ousku pojednal předal katolický politik, p farář

Kousal ze Mfíčné. Z obsáhlé látky vybral sí řečník
kritika rakouské ústavy. Podal stračný nástin histo
rického vývoje nynější ústavy. Vyložil podstatu a po
vahu dualismu. Řečaík vykládá příčiny německých
nářků a oceňaje vyblídky českého státního práva
a v obstrakci parlamentarní vidí konec ústavního
divota v Rakouska, ve federativním pak zřízení
obnova a posílení říše. Ko konci své řeči na
stínil řečník příští úkol katolických jednot za na
stávajícího rozšíření volebního práva, jež jedině můde
úetavní krici v Rakousku rozloštiti. Nadšená pochvala
poslachačstva byla nejlepším dokladem zájmo, kterým
výborná tato řečbyla sledována. —Pracovní tento den
přinesl tét na program úvahu O filosofii českých
dějin. Ukolu tohoto podjal se osvědčený pracovník
v české historii, p. redaktor Sahala. V přístapné formě
a zajímavým přednesem | seznamoval řečník u po
vebou České historie, poukázav na její význačnou
známku náboženskou. Jakkoli pokročilou již dobou
zmocňovala se posluchačstvs fysická únava, přece do
vedla nás přednáška p. Sahulova udržeti v šivé po
zoroosti. Řečník: Za normálních poměrů vždy daše
českého lídu táhla ku katolictví. Již před příchodem
apoštolů slovanských národ moravský byl pokřestěn;
přišli tudíž vérozvěstová hlavně k vůli ntvrzení ná
roda v pravé víře a k vůli církevníma sorganigování
Sloranstva. [ v Čecháchzakořenila se víra katolická
bez násilí. Zcela jinak tomu bylo u starých Sasův a
Maďarů. Papežové nějednon vzdávali národu česko
slovanskémua chválu, že jest nejvěrnějším údem církve
římské. Co v jiných zemích mnohá kacířatva hlodala
na tělese církevním, byla česká země až po dobu Hu
sovn téměř úplně kacířství prázdna. A i když vznikl
roskol mezí církví a Čechy v XV. století, neodhodlali
se Čechové k úplné emancipaci z vlivu Říma. Vyjed
návali horlivě a církví hned u počátku i po svých
fysických vítězstvích v Praze, Chebu, Basileji, v Preš
purku, Brně, posílali později často posly do Říma
k vůli urovnání sporů. Protestantism má jen děko
vatiabnormálnímpoměrůmnašízeměv XVI stol.,žese
zde na čas na úkor katolictra a kališnictva v naší
zemí zahnízdil. V katolické církvi Čechové netolíko
dospěli k pravému poklidu duchovnímu; právě tehdy,
kdy se říkalo, že ani není možno, aby Čech byl ka
cířem, kvet) u nás nejutěšeněji kalturní pokrok, roz
moblo se bohatství, zkvétal průmysl, panovala blahá
sociální rovnováha. Za rozkolu tento utěšený rozvoj
zastaven. Učme ee z minulosti pro budoucnost; od
vracení duěs české od Říma značí uváděti národ do
abnormálních cest, jež nám nikdy nebyly požehnáním.
Kura navštívili z intelligence hradecké pt. pp. rada
Fischer, rada Dr. Šale, prof. Dr. Jindra, prof.
Dr. Novotný a j. Účastníků bylo trochu více nežli
předešle, ale přece nedostavili se z okolí naši rolníci,
kteří by v přednáškách byli nalezli mnohý dobrý po
kyn pro sebe. Divíme se, že by blato mohlo býti ta
kovou překážkou vzdělávací enahy. Jednání řídilo zvo
lené předsednictvo, v němě zasedali pp. prof. Dr. Jin
dra, Hluvatýa Urban. —Příští nedělidne 20. t. m.
bude kura uzavřen. Poslední tato echůzi slíbil na
větíviti ndp. biskap Dr. Doabrava. Na programu jsou
řeči: 1. Časová apologie katolické víry.
Přednese vsdp. kons. rada Dr. Fr. Šulc, 2. Žena
ve veřejnéměživotě. Referujesl. J.Jakubcova.
8. O dělnickém ochranném zákonodárství.
Referent p. redaktor Myslivec. Po přednáškách
zahájí se rozhovor o předneseném thematě. Začátek
ve 2 hod. odpoledne. Vstap volný na. legitimace,
jež vydává p. Polák, tajemník odbor. sdružení v Adal
bertinu. —Doufárne, že se dostaví též ti, kteří dosud
kursu se nesúčastnili,

Konference v Praze. K popadudiecés
níbo sdružení královéhradeckého bade se konati po=
radní kopnforence křest. sociálů v Praze v den 27.
prositce b. r. v místnostech katol. tovaryšů. Se svo
lávím konference vyslovily soublas všecky organisace
katolické. Vedle delegatů jsou též hosté vítání,

Z Černilova. Dne 20. t. m. promlavív na.
Šem spolku vp. J. Sabula o cestě k pravěmu štěstí,
Začátek o 3 hod. odpol. — Jako každoročně tak i
v příštím masopustě v neděli doe 10. ledna 1904
pořádá Jednota katol. spolkový ples,

Z Týmiště m. Orl.. Dne 8. t. m. za veliké
účasti přednášel ve zdejší !jednotě vp. Jiří Sahula
z Hradce Králové o rozdílu blaba časného a věčného.
Zajímavá řeč upoutala pozornost četného shromáždění
dokonale. Shromáždění s radostí uvítalo ve svém utře
du jako hosty více horlivých členů jednoty Třebecho
vické. Po přednášce provedeno několik pěkných sólo
vých výstapů, při čemž laskavě spolapůsobili i ně
kteří hosté z Třebechovic. Celý průběh pěkné schůze
každému se zamlouval a posílil k práci další.

Z Nev. Bydžova. Dne 18. t. m. konána
členská schůze katolické národní jednoty za hojného
účastenství. Dp. katecheta Vladimír Hornov přednášel
o thematu: „Povinnosti členů katolických jednot.“
Vedle vzdělání, jež akytají dobré knihy a časopisy,
jest hleděti k tomu, aby každý člen jak v krabu
vlastní své rodiny, tak i ve veřejném šivotě věrným
byl zásadám vznešené nanky Kristovy. Nejpevnějším
základem katolických jednot jest křesťanskydokonalý
život jejich členů. Každý člen má býti apoštolem
-těchtoidejíkřesťanských:otecvrodině,mistrvdílně.
Promluviv ještě šířejí o rodinném vychování a 0 po
měra mistra k dělníkům a učňům, vybísel zámož
nější, aby účastnili ne i v charitativním působení,



kde se příležitost naskytne. Letos v obledu tom roz
vinala jednote činnost zřízením podpůrného fondu,
který již od listopadu dary dobrodinců, zvláště míst
ního duchovenstva dosáhl 270 K. Mimo to zřísen
při jednotě za vodení dp. Frant. Matouše dobročinný
odbor ku pudpořechadiny. Láska, smírnéní sociálních
bíd duchovních i tělesných jest ideálním vyvrcholením
snah katol. jednot. Práce v obledu tom vykonaná
bude nejkrásnějším listem v dějinách naší jednoty.
— Po přednášce rozvinula se čilé debatu, jíž aúčast
nil se p. předsedaJaneček a p. Králíček, kteří čerpa
jíce z bobatých zkušeností životních vybízeli členy

u borlivéma plnění křest. povinností, ješ přinášejí
každéma klid uvědomí a trvalé štěstí. — Zdař Bůh

Zprávy místní a z kraje,
Zdravotní nařízení. Parkmistrovskýúřad

v Hradci Králové na základě výnosu c. k. okres.
hejtmanství vybízí obecenstvo, aby vzhledem k ší
řící se nákaze zádušnéhu. kašle v Hradci Králové

řesně zachovávalu tato avarovací nařízení: 1. Zají
avým kaš.em trpící děti buďtež pokud možno od

ostatních členů rodiny a zvláště od dětí odděleny.
Zejména nemají zdravé děti s dětmi nákazou posti
ženými asdíleti společné lože. z. Děti tímto kašlem
stižené nemají do jiných rodin, kde jsou děti dosud
zdrávy, choditi a taktéž nemají děti z cizích zdra
vých rodin do domácností nákazou postižených býti
připouštěny. 3. Nejen děti význačným zádušným aneb

dozřelým kašlem trpící, nýbrž i zdravé děti z ro
in a domácno tí, v nicbž by některé d tko zádušným

kašlem trpělo, nesmějí do zaniknotí nemoci u vyči
štění zamořeného příbytku do školy neb opatrovny
býti posílány a připovštěny. 4. Chrchle a eliny ne
mocného mují pokud možno zachycovány býti v ná
dobkách vhodným desinfekčním roztokem (roztokem
karbolové kyseliny, lysola neb kregola, pu případě
chlorvoda i vápenou vodou) naplněných. 6. Šátky a
utěrky na zachycování chrchlů a slin, potažmo Dos
ních hlenů používané, jakož 1 tělesné a ložní prádlo
nemocného budiž ihned po upotřebení do výše zmí
něnébo desinfekčního roztoku vloženo a pak v mýd.
lové vodě vyvařeno. 6. Každý nemocný mějž svou
vlastní lšici a své vlastní, ostatními členy rodiny ne
používané náčiní jídelní. 7. Po zaniknutí nemoci,
průměrem as po 6 týdnech od počátku onemocnění,
dlužno provésti závěrečnou desinfekci tím způsobem,
že se stěny a strop zamořeného bytu důkladně osmýčí,
po případě znovu obílí, podlaha a nářadí desinfekčním
roztokem aneb roztokem draslového mýdla omyjí,
sláma z lože nemocným používaného spálí, jeho prádlo
výše uvedeným způsobem vyčistí a peřiny, pokrývky
a Šaty nemocným používané náležitě provětrají. 8.
Každé onemocnění zadušným kašlem má býti na měst
ském úřadě oblášeno a týká-li se onemocnění školon
ovinnéhu dítka — zároveň i správě školy, jižto dít
o navštěvuje.

Posada pre chytráky. Dopisoratel„Osvě
ty“ prohlašuje Palackého čítárou za posada pro chy
tráky. Kdo do čítárny chodí, třeba by tam vyložených
několik tuctů časopisů jenom přerovnal, toho pasuje
zmíněný mudřec za výtečníka, kdežto všecky čítárnu
nenavštěvující máza lidi ztracené a politování hodné.
Vytvořil tedy dopisovatel „Oavěty“ z čítárny posadu,
v níž někdo laciným dosti spůsobem může se dostati

Všecka ostetní kulturní ohniska v Hradci, jako n. př.
knihovnu pedegogia, chrámy, přednášky v Adalber
tinu, školu v pensionátě odsoudil nadobro čiperný
pachtýř pokrokářské moudrosti. Když wevšecko ostat
ní pohaní a ztrbá, pak ovšem i ta uejprázdnější blava
zdá se býti povýšena nad své okolí. Přepjatý chva
lořečník čítárny by lépe tomuto kultarnímu podniku
prospěl, kdyby jeho skutečné úspěchy vypočítal a ne
chal tupení druhých kalturních ústavů. Fakto se ale
sdá, jakoby čítárna snud trpěla nějakými nedostatky
a jakoby snad byla založenu i podporována penězi
poplatnictva pro větší čest a slávu několika místních
výtečníků, kteří se vždycky schovávají za firmu „80
sdražených spolků“, chtějí-li si nějakou veřejnou le
graci připraviti třeba na úkor poplatnictva, které čí
tárna vydržuje. Milý pane! Jestliže se obíráte velko
lepou myšlénkou, že všecko hradecké občanetvo aneb
snad jenom krásnější jeho polovici přivedete pod je
diný veliký klobouk pokrokářský, třeba to byla je
nom čítárna, pak vám musíme poraditi, abyste z toho
sna se probral. Visionáři a vykladači snů dnes ne
mají ný kurs. Bademe si choditi, kam budeme
chtít a nestojíme o vás. Ve jménu svobody nám to
dovolte! (Jedna z těch odsnsovaných).

Z místního odberu Ústř. Nat. škol.
v Hradci Králové. V posledníavóschůzi usne
sly se matiční odbory místní, nepořádati tentokráte
obvyklou Národní Beseda v nejbližším období maso
pustním, ježto poslední ples tento již příliš slabě byl
navštíven. Aby tím neutrpěla Matice šádné ztráty
hmotné, uspořádán bude tkem měsíce břesna
v divadle Klicperověvelký koncert ve prospěch Ú. M.
Š. — Jak s denních listův známo, přijala Ústř. Matice
škol, v poslední době mimo všecko očekávání snačně
méně darů a příspěvků, nož činila její vydání. Nemá-li
býti zdárná její činnost vášuě ochromene, musí dojíti
rychlé a vydatné podpory všech věrných Čechův. PH
ležitost k tomuto šlechetnému činu naskýtá se v brzké
době vánoční. Kdo by se chtěj vůbec vykoupiti sno
voročního blahopřání, zapraví Ústř, Matici škol. alespoň
2 K, načeš jméno jeho budeuveřejněno o novém roce
v pražských listech denních. Tím se může každý sba
viti povinnosti, gratulovati vůbec a sároveň se vyhne
nebezpečí, že snad někoho opomenul. Chtěl-li by však
někdo přece rosesílati gratulace k novému roku, může
k toma vhodně použiti krásných, umělecky provede
ných matičních lístkův gratulačních, které ae badou
prodávati po 12 h. I tím se bude značně podporovat

přední náš upolek národní. Výkapné pp. gratalantů
přijímá pokladník odboru p. Ji Tolman,nihkupecv HradciKrálové. Tamtéž možno dostati také matiční
hMstky novoroční.

-K volběde komise pro osobní daň
s příjmů, oaxi., 22. a 23. t.m. ustanovené,za kan
diduty odporučeni jsou obchodním gremiem v Hradci
Králové následujích pánové: 1. sbor — výbor: Jaro
alav Červený, továrník a majitel domu, Viktor Col
lino, předsedaeprávní rady pivovara a maj. domu;
nábradníci: F. V.Fiala, velkoobchodník uhlím, Jin
řích Jelínek, mydlář a majitel doma. 3. sbor —výbor:
Jalias Rus, fotograf a majitel domů, Karel Richtr,
obchodník a majitel domu; nábradníci: JUDr. Alois
Zunmer, advokát, Josef Macák, majitel hlavního skladu
tabáku a domu; 3. sbor —výbor : Ferdinand Flum, co
krář v Nechanicích, Fr. Hlávka, klempíř a majitel
domu; náhradníci: Jos. Varmuže, správce velkostatku
ve Svétí, F. V. Fáborský, obchodník a majitel domu
v Třebechovicích. Kdo by se osobně dostaviti nemohl,
nechťřádněpodepsanéIetky hlasovacíi s volebnílegi
timací před tímto časem na c. k. berní reforát v Hradci
Králové č. p. 186/7 vyplaceně sašle.

Ze Všeodbor.sdružení kř. dělnictva.
Schůze užšího výbora dne 18. prosince. Přítomní:
Urban, dp. Jakl, Pochmon, Karásek a Polák. Pod
pora uemoc. udělena: Fr. Matějkovi v Týništi za 7
dní 6 K, J. Bednářovi v Orlici za 7 dní 3 K, A.
Prokopové v Čáslavi za 7 doí 6 K, J. Vlčkovi v Plzni
za 7 dní 4-60 K, Fr. Šimkové v Sedlci za 14 dní 9
K, J. Diviškovi v Rychnově ze 7 dní 3 K. Některé
podpory pro nesprávnosti odloženy. Přijati 4 členové.

Domácí slavnost vánočního stromku
v ústavu blochoněmých „Radolfino“ koná se dne
28. prosince o 4. bod. odpol., při které chudí cho
vanci hluchoněmí poděleni budou od ct. dobročinného
komitétu dam šatstvem, obaví a jinými dárky. Vetup
jest volný.

Povedená ulněška. V uzenářskémzávodě
p. Frt. Součka v Hradci Králové zaměstnána byla jako
slažka 19letá Al. Vacková z Nedělišť. Ve službě měla
příležitost přijíti ke všemu, čehož také náležitě vy
užila: uzenky, buřty a jiné výrobky uzenářské jen
ve jí na race lepily, ač jinak jídla měla do sytosti.
Z té příčiny byla také na konci listopadu ze služby

ropuštěna. Loučíc se vzala si něco na památku. Vpa
kojí vybrala si zlaté panské a dámské hodinky a ně

kolik prstenů v ceně 400 K a zastavila vše ve zdejší
zastavárně, Za půjčený penís pořídila vi pěkný oblek,
ucbystala si rozličné drobnosti na vánoční stromek
a obdsrovala tatika, nedávno z Pankráce domů zaví
tavšího, kde byl po několik roků hostem. — Než ra
dost se jim brzo pokazila. Pan Sonček, chtěje minu
lou neděli někam odejíti, sbáněl se po hodinkách a
pretenech. Jaké však zděšení, když ekvostů nikde ne
bylo. Podezření z krádeže padlohned na služku; v sa
stavárně poznala pí. Součková ztracené věci. U ne
nechavé provedena v Nedělištích četnictvem prohlídka,
při čemž tu nalezeno ještě 100 K chytře na několika
místech ukrytých. Podařené alužce dastalo se zatím
dárku, vazby u kraj. soudu.

Fo afle. Zdejší umělecký závod o. k.
dvor. fotogrofa J. F. Langhanee vystavoje ve svých
výkladech podobenku velmi známého a nedávno zem
řelého zem. a říš, poslance J. Jeroše. Výtečně prove
dený obraz zajisté že v krahu nesčetných přátel zesna
lého vzhledem k uměleckéma provedení nalezne všeo
becného soublasu.

Z pošty. Vzhledem k nastavšíma období vá
nočnímu, v němě jeví se všdy silnější doprava zási
lek pošty povozné, třeba šetřiti následujícího: Zásil
ky musí býti opatřeny úplně zřetelnými adresami a
to jak na průvodním (nákladní o) listu, tak i na zá
uilce samé, zvlášť třebas. pamatovati na poslední
poštu. — Adresy baďtež napsány na obala samém.
Kde tak není možno, musí býti adresa pevně nale
na po celé své ploše na zásilce. U zásilek, které lze
gasílati bez zaobalení, jako zvěřina a pod., dlužno

řipevniti adresní štítek zhotovený ze dřeva neb silné
epenky tak na zásilku, by s ní nemohl býti odtršen.

sách zároveň označeno udání bytu dle okresu, ulice,
číslo domu atd. U zásilek určených do Vídně, Praby
a Badapešti, jichž obsah podléhá potravní dani, bu
diž množství obsahu udáno oněmi druby a jednot
kami (maso, uzenice a p. kilogramy, litry, kasy), dle
nichž potravní daň se vyměřaje. — Konečně se ozna
muje, že ua základě výnosu c. k. ministerstva ob
chodu ze dne 10. prosince 1883. se ustanovuje, aby,
00 se
se sachováva:y v neděli dne 20, prosince t. r. úřední
hodiny jako všedního dne. — Toliko přijímání a vy
dávání psaní u penězi,pak přijímání s výplata poč
tovních poukázek a spořitelních vkladů se omezuje
řečené neděle na doba od VIII. do XII. hodin dopol.

FirmaVáclavJedličkav Kuklonách,
sklad hotových obleků pro pány a chlapce, hampo
leckých a břněnských látek atd., jedne s nejatarších
firem na Královéhradecku — založená r. 1816 —vy
snemonána na kraj. výstavě v Hořicích prvnícenou:
Čestným diplomem s právem ražení zlaté medaile.

Z Častelovie. Katolickýlidový spolek pro
Ómatolovice a okolí pořádá dne 20. prosince 1908
v hostinci „u Lva“ divadelní představení: „Pouť si
rotka“. Vánoční hra o 5 jednáních s proměnou. Na
pssl Jos. Flekáček. Začátek o půl 8. hodině večer.

Z Kostelce m. ©. Téměřcelé město a ne
dočkavostí hledělo vstříc přednášce, kterou měl vy
stoce urozený pan František brabě Kinský, majitel
anetví Kosteleckého, jako zakládající člen Katolické

Jednoty v spolkové měsíční achůsi 13. t. m. Sáli
galerie byly přeplněny vybraným obecenstvem všech
tříd tak, že nebylo ani místečka ko stání a celé zá
stupy musily se vraceti domů, Již při příchodumi
lého mladistvého českého šlechtice zavládlo hrobové

ticho, které potrvalo při celé přednášce. S napetinasloucháno vývodům vysoce urozeného řečníka, který
o předmětu svém promluvil způsobem všechno oče
kávání překvapnjícím. Jea členem letošní výpravy ně
mec. 6 zemědělské upolečnosti, měl na své dtiměsíční
cestě Severní Amerikou nejlepší přílešitost seznati

řednosti semědělatví amerického, světlé i stinné strán
y života společenského. Nasnačil přednosti v chova

boní, dobytka, skotu, v mlékařetví, ovocnářství, vpě
stování obilí, kukořice, cužrovky a vůbec plodin sem
ských a v umělém zavodňování pouští. Obromný ob
chod ve všech těchto odvětvích číslicemi nasoačený
naplhoval všechny úšesem. O theoretické i praktické
vadělání v zemědělství postaráno tak zvanými kole
jemi zemědělskými, na nichž jednotlivá odbory jsou
až do všech detsilů stadorány, S pravým porozumě
ním mluvil o životě společenském, jehož základje tu
úplně podkopán přehnaným, uezdravým liberalismem.
Tento umožnil, še 6 společností několika lidí mono
polisují všechen obchod, průmysl a život pospolitý
tak, že ostatní nesmírné massy lidu jsou stíšeny nej
těššími okovy moderního otroctví. Žmínilse o neci
telnosti millionářů, kteří ani té nejmenší nemocnice
neb chudobince nevystaví svým sostaraným, upraco
vaným a vysíleným dělníkům. Individualismue libe
rální ve svobodné, vychvalované Americe ukazuje ne
skašenější ovoce — otroctví. Vhodné vpletena nosná
šelivost některých protestantských sekt, u nich ani
v kostele bratrské lásky nalézti nelze, neboť černochů
obrácených do chrámů připustiti nechtí. Na cestě ové
setkal ve vícekráte s Čechy. Poznal katolíky, jimě

vzdal chválu, poznal i uepřátele náboženství,dpjednání odsoudil. Z vypravování o styku a hy
bylo zříti, ©jakou pietou Iae vysoce urozený pan
hrabě k národu českému, k némuž se všude hrdé hlásí,
a jak rád mloví svou mateřštinou nejen doma, nýbrš

di v daleké cizině. Různé žertovné epirodky, úchvatné
čení velké bouře muřeké, již vznešený řečník zažil,
podrobné popisy památností jednotlivých měst, farem,
zdařilé obraty řečnické atupňovaly dojem přednášky
tak, če více nebylo Jze si přáti. Konče odsouzením
stinných bodů divota amerického a povzbuzením k ná
sledování v dobrém směru, nalezl nepatrnou sice od
měnu své obětavosti v boařlivém potlesku a provo
lávání slávy, za to však tím větší ve vděčnosti všech
přítomných, kteří jsou brdi ne to, že mají ve středu
šlechtice tak pevného přesvědčení náboženského, ná
rodního a všade praktického. Předměty,které si p. hra
bě s sebou přivezl, bly z raky do roky. Vysoce nro
zoný řečník zůstal až do 11. hodiny ve společnosti
Katolické Jednoty, kterou nszval „naším milým spol
kem“. Přednosená čísla hudební, smíšené sbory říse
ním neunavného p. ředitele A. Jeřábka, recitace básně
udržely společnost v animované zábavě téměř do půl
noci. Takovéschůze již dávno v Kostelci nebylo. Věich
ni účastníci ještě jednou volají z hloubi duše vysoce
urozenému panu hraběti provítěné „Zaplať. Pán Bůh“,
a přání přednáší, by nás brzo opět nějakoa před
náškou ráčil poučiti.— V neděli dae 20. prosince t.
r. určitě v 7 hod. pořadá týž apolek repertoirní no
vinka „Zachycen proudem“ od Dra. Fr. Hermana za
přítomnosti samého autora. Ceny míst obyčejné.

Zmařený život. V zahradní besídce při
domě meoželů Michlových v Kostelci n. O, kteří
mají studenty na vtravě a bytě, zatřeskla dne 13. t.
tm. v 10. hodin večer otřelná rána a když vyplašení
domácí lidé přiběbli do besídky, nalesli k svéma ú
žava studujícího VII. třídy zdejší vyšší reálky, Jana
Dostála ze Sudislavi, v tratolišti krve mrtvého. Stře
lil se přímo do srdce, tak že smrt ihned následovala.
Zanechal dva dopisy, avásk příčina zoufalého Čínu
mladíkova na veřejnost dosud se tejí.

Průmyslové museum východočeské
v Chrudimi pořádá velkou vánoční výstavu novo
dobých umělecko-průmyslových výrobků ve velkém
sále a v tržnici mosejní, jíž se účastní 00 výrobců
z celého českého východu. Výběr jest hojný i cenný,
zastoupeny jsou všecky hlavní obory výrobní. Potřebné
místo poskytuje se vystavovatelům zdarma. Současně
jsou v slních karsových vystaveny plastické otisky
architektonických osdob arabských i maurských a
figarálních nástěnných ryteb staroegyptských. Vysoce
zajímavou tuto kolekci, kteráž dosud nikde vofejně
nebyla vystavena, pořídil a sestavil zvěčnělý archi
tekt Fr. Schmorans ml. Obě výstavy jsou zdarma

přístupny do 3. ledna 1904. — Bezplatný KE ěíčnýra pro bílé vyšívání a hačkování irských kraje
koná se právě sa účasti 16 dívek ve Skutči, kdež
potrvá do konce ledna, načež bude následovati ko
Čovný kurs stejného drahu v Proseči, — Vedruhé polo
vici února bude vypraven v Chrudimi besplatný kara
pro malíře pokojů se ořetelem k modernímu směru
v uměleckém řemesle, který potrvá 3 aš 4 neděle.
Přihlášky mistrů i pomocníků z celých východních
Čech přijímají se do 15. ledna. — Správa macejní
vypsala v těchto dnech soutěš na vzorné práce umě
lecko-průmysloré z obora bílého vyšívání, sonstruž
nictví a uměleckého zámečnictví, totiž na bíle vyšitý
polštářek « prolamováním a monogramem (ceny 100,
75 a 60 K), přenosný stolek (ceny 80, 60 a 80 K) a
žerď a návěštní tabulí ozdobnou, tepanou (ceny 120,
80 a 60 K.) Blišší informace edělí, jakož i programy
soutěže a kursu pro malíře pokojů aa požádání
ochotně zašle fřediteletví průmyslového maeea chru
dimekébo,

Z Nev. Bydžova. V místnostechc. k. okr.
hejtmanství v Nor. Bydšově konána dne 13. t. m.
tichá a srdečná slavnost za příčinouodevzdání čestné
medaile za čtyřicetileté platné slošby vldp. vikáři s
děkanoví Šrámkovi. Za přítomnosti místního dacho
venstva, velectěných dam, deputace polévkového do
bročinného ústavu v čele a pí. Glasarovou asástapců
města, sl. úřadů, si. sboru professorského, al. sborů
učitelských a korporací promlavil slov. p.JUDr. 0.
Volkar, c. k. okres. hejtman, o sáslu oslavence,
jimiš hodným se stal vysokého vyznamenání. Po sr
dečných slovech p. okres. hejtmana děkoval vidp. vi
kéř za udělené vyznamenání. Po nadšeném provolání
slávy J. Veličenstva zahrnut byl oslavenec četným a
srdečným blahopřáním ehromášděných dam a pánů.

Na pomník B. Třebízského sasíláF.

T. duchovenstvo N. Bydšovaké: lap J. Šrámek, vikář 4 K, dp. F. Matouš, kaplan 8 K;vidp. Th. Dr.

J. Mn , professor, dpp. katechetové Vlad. HornovaE. Číhákpo 2 K; dp. Y Pícha, katecheta 1 K, úbr
nem 14 K.— Nezapomenutelný povídkářčesbý, Vácelav
Beneš Třebísský, jehož spisy vnikly i do nejposled
nějších ohatrčí, kde u mnohého probadily dřímející
vlastenecké vědomí, odpočívá na královském Vyldo



hradě pod olsím krovem, ve stínu vypůjčeného pom
uíku, nemaje dosud vlastního pomníku nad brobem
svým. Odatrkáván od svých sa živa, ani po smrti
mění ošetřen. Snad si přece někdo vzpomene na mi
lovaného povídkáře českého a přispěje nějakým balé
fem na postavení důstojného pomníšu nad brobem
jebo ©Příspěvky přijímá administrace t. |. anebo P.

ever Dvořák, professor vyšší dívií školy v Praze.
Z Malých Svateňovie. Dne28.července

b. r. slavili sde scela v tichusti své 4Uleté kočžské
jebilenm kolegové r. 1868 v Hradci Králové vysvě
cení. Jest jich ze 17 dosud 16 na iva — 12 se jich
dv Sratoovic dostavilo — třem to bylo nemožno
fijíti. Na poděkování Pána Bohu sa všeckaobdržené

dobrodiní složili jubilanti ochotně milodary k toma
účela, aby pořízeno bylo pro poutnickou ovatyni ma
riaoukou nové, etříbrné a v obni pozlacené ciboriom,

jelikož staré ciborium jiš chatrné bylo. A toto nové
-ciboriaw, u Akademio křesťanské v Prave objednané,
nyní došlo do Sratohovic. Jest velice vkusné 8 vy
rýtým nápisem: „R. 1903 věnováno od jabilantův na
kněžství dne 825. Července 1363 vysvěcených — při
ceně levné 300 K. Nechť božský Vybopitel apřesvotá
Máteř Jeho, k jejichž cti tento jabilelní dar byl obě
tován, odplatí dobrý ten skotek všem jubilantům
sdravím a spokojeností zde na světě a po smrti ži
votem věčným v říši nadhbvězdné.

Z Křešíma. Sr. misie v Křešíněkonána
byla v listopadu t. r. od 15,—34. s utěšeným úspě

-chem. Veshledem k tomu, že po c-lý ten čas čím
cále tím více nepříznivější byla povětrnost a še
„zbožné obecenstvo od počátku až do konce čím dále
rím více borlivé na sv. missii bralo účastouství, bylo
+to zajisté chrálybodné. Nejhorší počasí snad bylo dne
22. listopadu, kdy panovalo mrazivé povětří při dosti
velkém sněžení. Toho dne o slavnosti posvěcení mis
sionárního kříže nad očekávání velké množství sbož
ného obecenstva účastnilo se slavného průvodu cestou
obtížnou. Přes 900 přijalojich svaté orátosti. Po
bošnost řídili kněší Redemptoristé ze sv. Hory vipp.
Karel Plešek a Benda. Bůh dehnej jim za jich snabu

-a posiloj ten dobrý lid v jich dobrém předsevzetí!
Regulace Labe. Po ohromnýchškodách,

způsobených dravou, nezkrocenou vodou u po ošlém
zisku ladem ležící vodní síly rozpomenula ee vláda
posléze, aby napravila svůj hřích a reguluje nyní již
do opravdy střední tok Labe. Tok jebo upraven od
Jaroměřeaž k hradbámjosefovským.Na jednomz břehů
koná své pobyby parní bagger, na drabém montuje
se bagger drabý, kterým bnde ge čistit vlastní střed
řečiště. Železná konstrakce nového silničního mostu
nad upravenou u u Jaroměře nahradila loni starý
dřevěný most. Též čile pracuje se na Metuji u Jose
Sova. Bývalé spojovací rameno meri Labem a Metojí
jest již zasypáuo a množství lidí pracuje na úpravě a
-rozšíření břehů. Asi 6 kilometrů nad Drorem Králové,
-aa trati až k Dobernskému mlýna, má býti eřízena
vodní komora. Kamenné žlaby toboto úšlabí po obou
stranách mejí sloužiti jako podpory pro 30 metrů vy
aoké a 36 metrů široké uzavírací zdi, jichš šířka
v koraně má obnášeti 8 metrů a délka 176 metrů.
Nádrže jsou vypočítány na 9 a půl milionu krychlo
vých metrů a provedení projektu rosvršeno na 4 léta
v nákladu úbrnném 4 mil. koran. Komory tyto mají
býti nádrškami pro velikou voda shůry přitékající

„jak na Labi, tak na jeho přítocích. Mimo to má jimi
býti regalován pravidelný odpad vody, který by u

„možňoval splavnění Labe od Jaroměře. Minulé dny
"byla na těchto místech ohbledací komise technického
odboru pro vodní stavby při místodržitelství v Praze,
aby se přesvědčila o proveditelnosti tohoto velkole
pého projekta. Nyní běší též o to, aby Hradec nedal
we odříznouti od ústí oderského průplavu, neboť ústí

růplava Hradci prospěje a Pardubicům neublíší.

pán voláme: ©Zabezpečte nám ústí průplava oder0

Z Geolč. Jemíkova. Zase jedenkoutekna
šebo společenského života ohrožen. Jest to v minolých
dobách tak utěšeně prospívající spolek „Václav“ a
opět při tom objevaje se zdárná činnost nám přátel
ského „našineckého“ živlu. Do českého spolku, kře
sťanského spolku se vedrali a učinili si ho rejdištěm
svých chontek k tomu hodně okatě německých. To

"děje se v tom příslovečně českém okresu čáslavském
a děje se to s úchralou a kýváním mnohých českých

"rodin. Zaslouší to přibiti na pranýř. V českém okrese
"čáslavakém pořádá český spolek německou zábavu
pro nějakou tu korunku nebo úeměv z českých mo

„solů tyjících „našinců“. Ještě by měl pro ně uspořá
dati v adventé taneční zábavu; že by i taková kře

-stanská obětavost našla omlouvače, není v našich po
měrech divu.

4 Haber. Abychomnesůstali pozadusa vla
:steneckými městy ými, sjednali jeme vi konečně
u nás také osvětu. A sice patentní osvětu, lifrovanou

„přímo s proslulé až za hranicemi vlastenecké Čáslavě.e to pověstná „čáslavská elektrika“, kterou si v Čá
relavi za drabé peníze pořídili a kterou co nejdřívesnažili
-se odstraniti. A tak sloupy s velblondími krky sdobiti
-budou naše ulice a líhové lampy buditi budou la
skominy mnobého bratra « mokré čtvrti, aby ten

boží dar“ v. nich hořící tak zbůhdarma se neničil.
Nos dort stranou, je potřebí, aby u nás trošku se

„sburcovalo nedospalé vědomí. Snad nová měšťanská
-škola tu bude na svém místě. Jak ale otecky je po

"řád o toto školství postaráno troo z konkorsu nanově sřísené místo katechotské. Bude míti celkem
450 sl. čili 900 K, aby to snělo libosvučněji. Tedy
„srovna tolik bude míti kněz nejméně Zóletý s aka
demickým vsděláním, jako sotva skouška dospělosti
vykonavší abiturient učitelského ústava Ivletý. Tím
mu ovšem hned při prvém kroku do našeho města
přibade na vážnosti jak u rodičů, tak u dítek. Třeba

"opravdu trochu probuzení nedospalého vědomí.

Div. v Hradei Král. Minulýtýdenvpátek
:pobostinsky vystoupila na našen divadle vynikající
-Šlenke Národního divadla pí. Hanna Kvopilové, která
s doprovodem některých členů společnosti p. Housovy
připravila obecenstvu v pravdě amělecký požitek. Ta
40 zaaĎ jednou do posledního místečka naplnilo di

vadlv. — V oábožensko-fantastickém dramatu „Don
Juan Tenorio“ jevila se sice umělecké sLsba účinko
jících, neš obeceustva dostavilo se málo. Výprava
drahého dílu — sochy — byla oprardu pěkná. —
Ve středu dávána francouzské veselohra Salon Martin,
cukrle to pro zbýralec. Mládeže bylo tu dosti, jež
právě po nejchoaloctivější části také nejblučněji tle
skala. Movbé mladé oko zrovna lečně opínalo ee na
jeviště. Pak se avět diví, že tak mnozí přichásívají
do konflikta s policejní morslkou, když v divadle, ve
škole života — se učí nemorelitě.

Černá kromika. (Otcovrašda). Dne9.t.

m. k večeru ubíral sepokrývačeký mistr Hušek sesvým synem ze Žel. Brodu kesvému domovu, do ne

daleké osady Těpef. Cestou se nepohodli, prudre protisobě vystupujíce, zvláště syn proti otci. Pojednouse
syn «d utce odtrhl a spěšnými kroky bral se domů
Doma řekl matce, že otec je vzadu a sám že jde již
spat, jséto mu je nerolno. Svlékl takó kabát a rychle
vyšel zo světnice. V síni věsk vzal ukrytou nabitou
račnici a běžel otci v ústrety. Za pár vteřin otec jeho,
ničeho netuše, přišel k soše, za niž so ukryl syn, který
s nenadání vystoupiv vypálil otci ostrou ráno z rač
nice do hlavy. Pan Hodek vykřikl jen slovo „Ježíš“,
načež padl mrtev na zem Syn posaleknav se bros
ného ového skutku, úprkem běžel do osady Louček
dvě bod. vzdálené, kde se ukryl v seně na půdě p. Crrč.
ka. Byl tam znám od jara, kdy tu pekrývali. Četnictvo
jej tam také okolo půlnoci hledalo, ale bez výsledku.
Aš teprv ráno, Cvrčková jdouc dobytku pro seno,
spatřila jej se zbraní v race v seně zabrabaného. Svo
lala svusedy, kteří však obávajíce se k náma přistou
piti poslali pro četníky. Vrah zatím vylezl okénkem
ve střeše a sám se udal.

Různé zprávy,
Upozornění. Za příčinousvátků vá

nočních příští číslo »Úbnovy« vyjde ve
čtvrtek ráno dne 24. t. m. Za tou příčinou

prosíme P. T.pp, přispěvatelů, aby námzprávy své zaslali nejdéle do úterka.
Jonef Dumek, známý po celých Čechéch

jako kočující Mapovářský učitel a bospodář. spisovatel, v poslední době inspektor zemědělské rady, zemřel
v Praze dne 14. t. m. po delší nemuci v 59. roce věku
svého. Jako kočující učitel ve službě zemědělské rady
procestoval celé Čechy, pořádaje poučné přednášky
(celkem 6000). Záslužná činnost jeho uznána byla
četnými obcemi českými i němec., jež ho jmenovaly
čestným občanem. Byl členem mnobých hospodářských
společností, od r. 1878 řídil „Pražské hospodářeké no
viny“ a přispíval do všech hospodářakých, lesnických
a jiných odborných časopisů. Vydal přes 90 apisů če
ských 1 něm., všech odvětví hospodářských ae týka
jících. Budiž čest památce jeho! 

Sv. Otec Pins X. a staroslovnaská
bohoslušba. Židovako-liberálnílisty všemožnése
namáhají, aby na nynějším av. Otci Piu X. našli něco,
co by věřící od něho odpudilo. Tak i různými libe
rálními listy Českými rozhlašováno, že sv. Otec Pius

X je proti ggolci. Naproti tomu problašuje zaderský „Narodni List“ z pramene nejlepšího: „Pius X.
potvrdi) vše, co rozhodl Lev XIII. Biskupové (jiho=
slovanští) jsoa jednotní v otázce glagolice, a je na
děje na úspěch. Želoti věsk je, še ae naše Časopisy
neštítí strannických a nepravdivých zpráv“.

Významný projev českého ovamge
líka. „Nár. Listy“ uveřejnily tento zajímavý list p.
Frant. Výborného, kurátora evangelické církve čá
slavské, nájemce dvora v-Krchlobích n Čáslavě, bý
valého člena okresního výbora, předsedy hospodář
ského spolku, maže všeobecnédůvěry svých spolu
občanů požívajícího, jímž se vzdává kuratorského
úřadui ostatníchhodnostívcírkvi.„VKrchlebích,24.
srpna 1908. Důstojnému farnímu úřadu evang. ebora
Páně belvetského vyznání v lavi. V důvlednosti
snesení ctihodného preebyterstva oznamuji, še mám
Za svou povinnost, vzdáti se veškerých hodností
v církvi naší, kterých jsem až dosud zastával; neboť
nemohu po svém přesvědčení soublasiti s působením

P. T. p Masaryka, Horbena i Duška aj., kteřív takpohnaté době národnostních sporů uznávají za dobré
s nejhlavnějšími nepřáteli českého národa se stýkati
jek doma ve vlasti, tak i mimo ni k vůli nějakému
daru neb „marka“ a heslu „Los von Rom“, nepomý
Blejíce pranic na to, že heslo ono bylo dáno z příčin
politických na ubíjení našeho českého národa, po pří

adě i Rakouska. Pakliže ctěné presbytorstvo dává
tomu i svůj souhlas, pak nemohu po dobrém ová

žení v takovém sbora spolopůsobiti, an vidím v tom
neblahé následky do budoncnosti procelou evang.
církev a v povážení, že jsme tak malá menšina vná
rodě, míním, že neměla býti nikdy dána příčina dobře
smýdlejícím pravým bům, aby se na evangelíky
tak pohlíželo, jak se nyní děje. Vědyťsám Hus byl

je ro čistotu učení evangelia, tak i pro národ též,z bratříčkování se a Němci, jak toho dokladem jest
jeho „Obrana dekretu katnohorského“. Přeje církvi
evang. helvet. vyznání všebo dobrého, zůstávám
s úctou oddaný František Výborný. — Evangelický
kazatel Vančura v Mladé Boleslaví vyjádřil se k re
dakci Jiserana, že je jim milejší věřící katolík než
nevěřící realista; prý se jeho věrní musejí sříci rea

listů. Předpovídali jeme ji dříve,že charakterní erangelíci po červencových skušenostech prohlédnou Jak
patrno, naše předpověď se vyplňuje.

| Židé v Uhrách. Kdo vlastněmá v Uhrách
největší moc, ukazojí tato čísla: V Uhráchjest jenom
864.000 šidů čili 49 proc. všeho obyvatelstva vzemi.
Za Maďary přisnalo se 609.000 šidů. asopisů vy
chásí v Úbrách 1000, £ nichš však je £36 čili 886
proc. šidovakých. V Pešti je 85 politických denníků,
s Dichš jen % křesťanské, 9 listů má většinou kře
sťanské redaktory, ale majitelé jsou šidé, 24 denníků
je scela šidovských. Z 39 nepolitických týdenníků 3

jsou křesťanské, ostatní šidovské. Z 15 bamoristických
časopisů je křesťanský 1. V Pešti volí do obce 200
virilistů, z nich je 186 t. j. 68 proc. židů V Pešti
je každý drabý dům židovský. V oravské stolici,
terá je Čintě olovenská, jsou jen 3 bostinátí křesťané;

ostatní sami šidé. Židé jsou pány Uber. Nynější po
litiku maďarskou provádějí dle toho vlastně židé,
kteří tiskem ovládají veřejné mínění maďarské. Puk
neříkají, jak jsou utlačováni!

Německá horlivest o náboženskýživot
jeví se a našich Němců podle výkazu dorostu kněž
ského v bohosloveckých ústavech na výši ne přiliš
velké. R. 1899 —1900 bylo v Čechách 111 bohoslovců
německých u 445 českých, na Moravě 70 něm a 245
čes., ve Vídni 110 něm, 36 slovanských, veŠtýrsku
bylo slovanských boboslovců 79:79. V M:riboru bylo
56 Slovinců a ani jediný Němec, v Celovci 36 Němců
a 26 Slovinců; v jižních zemích, v Kraňsku, Gorici
atd. nebylo ani jediného Němce. Kardinál Kopp za
ložil v rakouské čéoti Slezska ve Vidnavě kněžský se
minář, aby ai opatřil něm. kněze, ale sotva pětina
něm. mladíků se přihlásila, kteří se chtěli věnovati
stava kněžskému. Z 18 něm. gymnasií ve Vídni vě
nují se bohosloví průměrně aui 4. Příčinou toboto
pedostatka jsou Němci semi, totiž jejich štváčská hesla
a duch časn v něm. rodinách a školách bojící. —

Český kostel ve Vídmi. VeVídní mají
kostely: Italové, Francouzi, Rasové, Poláci a jiní (i
protestanté mají tu avé kostely, v nichž beze všeho
dovolojí česky kázati — jozdí sem až z Brna český
protestantský kazatel Pokorný), židé mají synagog více
než dost — ale Čechům, třeba jest jich ta na 300.000,
stále upírá se právo, aby jim blásáno bylo slovo Boží
v jazyka rodném, jakž dle příkoza Krista děje se i
posledním divochům africkým. Není-li ua patřičných

místech porozamění a lásky, jest debně ve svépomocisíla, která právě tím mohutněji působí na povznesení
ducha vlasteneckého. Z Jednoty sv. Methoděje, která
v dachovních potřebách o Čechy vídeňské so stará,
vyšlu heslo, aby byl konečně postaven český kostel,
kde by každý český katolík byl jako doma. Chudý
lid ve Vídni nemůže toto dílo sám provésti, musíť si
platiti avoje služby Boží z peněz mozolně a krvavě
vydělaných. Kdo tedy můžeš, přispěj i sebe menším
dárkem a ukaž tak, že Čechové, byť byli ode všech
opuštění a nenáviděni, vlastní silou dopracují 8e vy
plnění svých oprávněných přání. Příspěvky možno také
zasílati na adresu: vdp. dr. Antonín Horný, kapitolní
děkan ve Vídni-[., Stefeneplatz 5.

Kmihovmna kacířů. Věstník katol. dacho
venstva píše: „Sociální demokraté počali vydávati
malé letáky, které houfně mezi lidem šíří a kterými
přímo šíleným způsobem se snaší všechny základy
víry v lidu podrýti. První číslo tvoří episek: „Byl
Ježíš Bůh, člověk či nadělověk ?“ Druhé: „Papež a
Kristas“. Jako další práce jsou do tisku připraveny:
„Bůzoá náboženství, jejich původ a rozvoj“. — Bílá
Hora a násilná protireformace katolická“ „Pravá
podetata křesťanství“ Strausse „Život | Ježíšův.“
V drahém čísle se chlabí, že první číslo dožilo se
v krátku třetího vydání. Mezitím co socialisti vyví
její přímo zimničnou činnost a s největším úsilím
šíří spisy svého druhu, u nás to již za nedlouho tak
daleko dojde, že nebude možno aoi již nic vydávati

— pro nedostatek odběratelů. Zvláště spisy poučnéhoobsahu aby byly postrachem všech nakladatelů. U
nás se dělá málo, moc málo prokatolický tisk, celá
řada těch osob, které mají dostiprostředků, neodbí
rají skoro ničeho, přemnozí zase odbírají, ale zůsta
nou po léta za všechno dlužní a když jeou upomí
náni, cítí se nesmírně urašenými. A tak celý tisk ka
tolický spočívá na bedrách několika málo a to větši
nou chadě postavených nadšenců, kteří i přinejlepší
vůli při úplné nečinnosti s lhostejnosti drubých ne
budou s to docíliti toho, aby katolický tisk jen po
někud se držel nad rodou.“

Premile etmesti. | Francouzská akademie
rozdává každoročně ceny ctnosti lidem, kteří konají
dobrovolně, nezištně a s trpělivostí hrdinská díla
ctnosti. Letos obdržela první cenu 3000 franků 68letá
jeptiška „sostra av. Karla,“ která jako apoštolka od
mládí svého působí meri černochy africkými v ne
mocnici v Gabonu. Třebas že nákaza jest veliká a
podnebí nebezpečné, „sestra sr. Karla“ tak ošetřaje
své nemocné, „že nikdo « nich nemá žádného přání.“
Vedle nemocnice sařídile si jeptiška ještě útalnu pro
opuštěné děti a staré lidi, které nikdo nechce a kteří
každému jeou na obtíž. „Sestra sv. Karla“ ničeho se
nebojí, ani zlých lidí, ani dravých zvířat, ani hustého
lesa — jak podivil se mladý cestovatel francouzský
Bratsa, když r. 1873 potkal náhle v lese kráčející
jeptišku v bílém rouchu řeholním, vedle níž kráčela
dvě černošská pacholata! Na cestách ových skusila
„sestra ev. Karla“ mnoho příhod: jednu nemocnou
musila si kolik mil cesty na zádech odnésti do své
útulny, jindy zase celý den vydržela sama o bladu a
v žáru afrického slunce na skalisku, čekajíc tu až ji
vysvobodí, aby mobla jíti potěšit umírající černošku,
která si byla pro ni poslala. Cestovatel Brazza praví,
že o jeptišce této domorodci mluví a největší úctou s
že francouzská republika nemá lepších alušebnicv ci
sích dílech světa nad takovéto jeptišky. Sekretář
akademie sám přiznal, že více hrdinných ctností koná
se tam, kde je víra. Tímto výrokem nejvyššího věde
ckéhbo ústavu bezbošecká vláda francouzská, která
svým vystupováním proti řehulím snaží se ze srdce
lida vyrvati víru, byla patřičně odsouzena.

Praka v rozpočtu. Řádnýrozpočetobecní
na rok 1904 vykazuje potřebu 10,884.210 K, úhradu
06,665.966 K, tudíž schodek 4,318.245 K, který se
uhradí obecními přiráškami k přímým daním a čin
žovními krejcary. České 8 oly prašské vyšadají ná
kladu 2,244.860 K, německé 307.102 K. — Dle po
sledního výkazu má obec pražská jmění v obnosu
140,983.686 K 37 h a dluhů 103,536,846 K 97 b,
takže sbývá čistého jmění 38,418.860 K 40 b.

Práce srdce lidského. Srdcečlověkaje
vlastně pumpa as 15 cm vysoká a 10 cm široká. Ta
to pumpa pracaje sa minuta průměrné 70kráte, sa
hodinu 4200kráte, za den 100,800kráte, za rok
36,792.000kráte a za 63 let 32.575,440.000kráte Kaž



dým stažením vmete ae asi 100 gramůkrve do oběbu,
coš je 7 | za minutu, 480 | za hodina, čili deset ton
(tana — 10 metric centům) denně. Všecka krev člo
věka, jíž jest asi 28 liber, projde srdcem všdy v 1—3
mioutách. Malý tento orgán vyvěrá denně prací, která
by byla s to, aby zvedla 46 tan do výše jednoho
metru. Za 62 let života normálního člověka spotře
buje tato podivahodná melá pumpa, aniž sí chvíli
odpočala, více než 250.000 kubických uetrů krve.

Na místo podělování štědrovečer
ními a noveročními dárky odrádéjíuvě
domělí obchodníci a Živnostníci raději příspěvek
Ústřední Matici Školské. Nejmenší poplatek za jediný
závod stanoven jest na 10 K. Kdo takovýto příepěvek
sloší, obdrží od Ústřední Matice Školské potvrzení,
které ne vyvěsí v zavodě. Obecenstro pak se žádá,
aby od těchto avědomělých obchodníků nežádalo
štědrovečerních dárků a hojnými nákupy takovéto
obchodníky podporovalo.

Albam Moravě. Uměleckádražina českých
výtvaruíků z Muravy vvdale letos na jaře nádberné
dilo — album „Moravě“, jehož výtěžek věnovala uta
vebnímu fondu českého Národního divadla v Brně.
Upozorňujeme na překrásué toto dílo zvláště nyní,
kdy blíží se doba vánoční — doba věnování dárků.
Šestnáct kartonových listů přináší celkem 24 obrazů
v mistrné reprodukci za poubých 5 K, na papíře
zvláště nádherném 8 K. Objednávky přijímá a vyři
zuje umělecké nakladatelství B. Kočí v Praze (Fran
tiškovo nábřeží).

10.000 koram jest potřebí každý den
v prosinci poslati Ústřední Matici Školské, aby byla
zjednána rovnováha mezi příjmy a vydáním matičníem.

ádáme svého Ččtenářstvu, uby budilo zájem pro
Ústřední Matici Školskon « sebrané příspěvky co
nejrychleji posílalo do pokladny matiční, by takto
schodek, který v měsíci listopadu dostoapil výše přes
170000 koran, dne 31. prosince úplná zmizel. Pod
porojíce Ústřední Matici Školskou projevajeme nej
lépe odpůrcům svého národa, že v obraně práv če
ského jazyka ve škole a v péči o záchranu vlastní
národnosti neustaneme, děj se co děj.

První česká pout do Lmrd. Popistéto
pouti vyjde teprv koncem úaora. Opozdění stalo se
tím, če knížka bude obsahovati mimo jiné obrázky
z Lurd tské podobiznu ndp. biskupa Tarbského,
která tyto dni teprv došla. — | Almužny pro chadé
poatníky sešlo se od nemnobých dobrodinců 658 K,
vydáno bylo na tentýž účel na 1100 K.

Všem lidem dobré vůle. Vevšechkul
tarních atatech jeví we bnatí proti pijáctví, aby od
straněny byly smutné a hrozné následky jeho, které
ničí nejen jednotlivce, uýbrž i rodina, obce, zemi, ba
i národ. V Rakousku vláda přes všecky zjevy ne
hnala dosud ve prospěch hnutí proti pijáctví ani prstem,
slibajíc stále, že něco učiní. Vzhledem k těmto po
měrům obracíme se ku všem lidem dobré vůle žá
dajíce je, by dle možnosti hnutí to podporovali. NÁ
vod k toma podává zvláště „Revne Protialkoholická“
časopis, který vychází měsíčně v Židenicích u Brna
sa roční předplatné 2 K 560b.

Krmení drůbeže kostmi. Krmí-liso
slepise kostmi, počnou Časně £ jara uósti a nesou Ve
lice pilně. Kosti se k účelu tomu na drobno rozsekají,
případně ne drobné kousky as ve velikosti kukuřice
roztlakoa. Není nutno dávati kosti denně, dostačí
jednou týdně. Krmíli se pravidelně přes den, zvýší se
nosnost vajec nejméně o 50 procent. — Podobně -$
hodné jest i krmení drůbeže akořápkami z vajec; čím
hojněji drůbež nese, tím více vápna potřebuje a má li
vápna dostatek, nerozklobárá pak vejce. Skořápky se
také na drobno roztlukou.

Pro život. Alexander Dumas syn radí: Spi
denně 7 hodin, procházej se denně z hodiny, vstávej,
jakmile jsi se probudil, pracuj, jakmile jsi vstal, jez
jenom, jsi-li lačen, pij pouze, máš-li žízeň a obojí
vždy jen pomalu. Nemluv, než když toho třeba, a
říkej jen polovici toho, co si myslíš. Nepiš než to,
co můžeš podepsat a nečiň než to, co můžeš na sebe
Mci. Nezapomínej, že jiní budou epolébati na tebe a
že ty nemůžeš epoléhati na ně. Neceň peněz, než jak
platí; jsou dobrým slabou a špatným pánem. Dávej
peníze darem, ale nepůjčaj jich; darem nabudeš jen
nsvděčníků, půjčkou nepřátel. Pamatuj na smrt
každého rána, když opět spatřaješ světlo a každý
večer, vstupuje do stínu. Snaš se býti prostým, státi
se užitečným a zůetati nezávislým. Sečkávej s popí
ráním Boba, až ti bude bezpečné dokázáno, že ho uení,

Panorama Neoveročeské Jednoty
v Hradci Kralové. Jest smatnov příroděpr-
sincové; zeleň zmizela, cesty blátivé, šeré dny bez
vita slunečního. V duši vzmáhá se touha po zlatém
slanci, po kvetoacích stromech, po zelených nivách.
Naše, kdo rázem chce se přenésti na daleký, slunný
jib, spatřit divakrásnou exotickou přírodu, majestát
moře, neznámé, zajíinavé krajiny, nechť navštíví pano
ramu Severočeské Jednoty v býralém klášteře za
kostelem sv. Ducha, kdež od 20, do 28, t, m, inc,
bude v 50 obrazích vystavena „Sicilie“, od 27. pro
since 1903 do z. lodna 1904 „Jižní Francie“, Rustoucí
návštěva panoramy svědčí o oblibě, kterou ušlechtilá
tato zábava nabývá u našeho obecenstva. Nechťkaždý
v době vánoční vzpomene vi na panoramu, jejíž Čistý
výnos jest vóvován naňím menšinám.

dadabadbubuřdařebubusbubacch
V PRAZE »OBNOVU«

Ise dostati v knihkupectví p. Františka | Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

"Tržní zprávy.
V Bredoi Králové, due 13. prosince 1903

1 hl pšenice K 11-60—12-80, šita K 9 30—9 60, ješ
mene K 8*40—920, ovsa K 4-80—6 20, prosa K 000
—0"00, vikve K 6-00—900, hrachu K 18:00—20'00,
čočky K 20-00—3200, jahel K 18-:00— 1900, krap
K1600—30 00, bramborů K 300-840, jetelového
semeno K 7200—9000, máku K 36:00—33-09, Ině
ného semene K 18:00—2000, 190 kg. žitných otrab
K 10:00—11:'00, pšenié. otrub K 1080—1040, t kg.
másle K 32-16—2-40, 1 kg. sádla vepřového K 1*68—
1'70, 1 kg. trarobu K 0-28—0-82, 1 vejce K 0:07,
1 kopa zelí K 4'00—7-00, 1 kopa kapnsty K 1:00—
2-20, cerele K 0-00—0:00, 1 bl cibule K 3-50—6'00,
1 kopa drob. zeleniny K 0'40—120, 1 pytel mrkve
K 1:80—200, 1 hl. jablek 5'00—10:00. Na týdenní
obilní trh v Hradci Králové 1%. prosince 1908 od
bývaný přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bl 1006, žita
632, ječmene 626, ovsa 539, prosa O, vikve 48,
hrachu 16, čočky 8, jahel 8, krap 40, jetelového se
mínka 56:/,, lněného semínka 0, máku 3, 2) Zeleniny:
zelí 567 kop, kapusty 38 kop, cerele 0 kop, cibule
23'/, hl., drob. zeleniny 65 kop, mrkve 19 pytlů, bram
bor 101 hl., petržele O kop. 8) Ovoce: jablek 12 bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 19 kusů, podevinčat 439
kusů, kůzlat 0 kusů.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníka a pasíři v Chrudimi.
Svícuy došly neporušené, jsou velice hezké a budou

s naším gotickým oltářem pěkuě harmonovati. Děkuji
Vám, badu Vás všade odporučovatí.

V Miletíně, dne 30. září 1900. Fil. Šubrt, farář

Oznámení administrace.
Sdělujeme, že pošleme »VvSm nlendář

S II I ků rok1904
sdarma franko

každému odběrateli „Obnovy“, který vyrovná před
platné na „Obnovu“už do konce roku 1904
ve dmech 19. aš 30. prosince.

Též zdarma obdrží náš kalendář každý
nový předplatitel „Obmeovy“, přiblásí-lise
v téže lbůtě (od 19. až do 30. prvsince t. r.).

Doufáme, že se poskytnutím této výhody
čtenářům zavděčíme a že výhodné ptíležitosti bude
hromadně použito.

Administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

Nádherné

we- DARY!
Moderní umělecké obrazy skvostně za
rámcované, zrcadla a rámce všech druhů
vlastni výroby, stojániy na fotografie,
toaletní a ruční zrcadla, nástěnné plastiky,
sochy a nejrůznější umělecké výrobky.

Veškeré potřeby psací a kreslici, novinky
dopis. papíru v kagsetách, alba, poesie,
modlitební knižky, obchodní knihy, kala
máře, těžítka atd. atd. vše ve velkém vý
běru a cenásh levných z vlastního skladu

doporučuje

Jos. Kieslich,
závod umělecký a papirnický

(v Hradoi Králové.
Obrovskývýběrnejnovějšíchdopisniec

vánočních, novoročnich atd.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtočné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté u stříbrné ekvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. V vejmoderačjším provedení

s úplnou gsárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrázky vělkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sásilky na výběr též i na splátky
bes svýšení cen. — Znlošeno r. 1643

Malínský
© křen! ©
Ochrannou snámkou opatřený.

56kg. 15 kořenů 0
6 kg. 20 kořenů 0
5 kg. 30 kořenů 0

Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

JF Císař wMalíněu Kutné Hory.

Jedna návštěva
stačí

by možno bylo přesvědčiti se o výkonech mého
bez konkurence stávajícího atelieru pro přijmutí
osob při světle umělém dle mého

:

vlastního patentem chráněného
systemu.

Se zařízením tímto jsem zcele oeodvislým od světla
denního a jest mi možno i v bodinách večerních
fotografické snímky v stejné dokonalosti provádět.

Zvlášť výhodné též co mementní přijmatí dětí!

J. F. LANGHANS,
c. k. dvorní fotograf v Hradci Králové.

Vánoční dary!
jEV

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
4 nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,

ORB*>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.
Př. hromadném objednání větší výhody. |Ť

Též na oplátky bez zvýšení cen!
m

príěky kotelní
voskové 1 polovoskové "B

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvn
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
c. a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní českýzávod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky oltářní z čistého vosku včelíhoi
druhy levnější, dále paschaly. triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu dcmácí.
Výrobky smámé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ocho'ně se posloušk.

„



Velodůstojnému

duchovenstvu!
Praha-),ul.

Jan Staněk Kar.Světlé
Konviktak vyučený“ etě" non é ul., p spe
cielné na kostelní nádení, dovoluje
si doporačiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vamých kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, cíboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jsn v ohbníslaté a atříbřá. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému pahlédnntí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Cbudším kostelům úle
va v placení. Více uznání pů ruce. Žádnépresované vý

robky beacenné. Vše posílám již posvěcené.

Snižená cena.
Knihovna úsiřední.

Výbor nejlepších spisů českých | cizích, obsahující prá eautorů jako: Balacki, Beneš Třeb., Gogo), Hálek, Chocho
loušek, Kraszovsky, Marryat, Pfleger, Podlipská, Bien

kiewics, Světlá, Targeněv a j.
v. 6—100 (najednou odebravý)maisto sa

KO zl. pomse 5 al.
Sv. 101—300 místo za 10 ul.

5 zlatých.
Obě kollekce za 9 zlatých

nabísí, pokud zásoba stačí

Nakladatel I L. KOBERv Praze, Vodičkova ul

pouze

Pravý

Malinský křen
letošní sklizně

5 kg. 15 kořenů..K 6—
5 kg. 20 kořenů.. K 5—
5 kg. 26 kořenů.. K 450
5 kg. 30 kořenů. .K4—
zasílá vyplaceně na každou
poštovní stanici

Jos. Mikulecký,
vývoz malin. křenu v Kutné Hoře.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chuti výtečné
5 kg láhev poštou franko za K 640. — Malinovou
šťávu pravou přírodní, jemuě s cukrem zavařenou5 kg.
láhevzs7K.Zavařeninymarmelady,kpluěníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou.
revízovou a Šípkovou, [ elegaatní plechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy aa 7 K. aneb 1 bednička ob
sahující všech 5 druhů, neb druhy dle přaní za 7 K.
Mixed pickles, zeleniny a ovoce v octě, pikantní

příkrm ku každému masu 8e hodící. 6 kg. beduičku 6 K.oštou vše vyplacené zasílá na dobírka aneb po zaslání
obnosu předem

oukrář w Polici n. Met.
Ye relkém ceny dle dohodnatí.

ita | od firmy KAREL ŠIMEK v Č.
Žádejte "Budějovicích

VZOFKy nových SV. obrázků

Vzorky překrásných novinek vánočních
jsou za K 250 k disposici.

První nákupní pramen.
látek prodomácnost,jakoži dámskýchapánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čegstia „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJzo

obdršetiparilo zboží 30 mt, obsabujícíkaždárůsné látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K IS- vyplacenéod korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje šicí,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladER. CERHY
v Hradci Králové (vedle Grandhoteln).

»>STELLA«< V JOSEFOVĚ.

P. T. ČTENÁŘŮM +»OBNOVY«59, SRÁŽKY.

Nejlepším štěstím v životě jest zdraví
a kdo chceš sobě zdraví zachovatí pošívej

záživné

SUCHARY.
uchary pro nemocné
uchary pro rekonvalescenty
uchary pro trpící žaludkem
uchary zákuskové

jakož i

nejjemnější čajové zákusky
jedině k dostání u firmy

2 TELA“
(majitel L. B. Čech),

suchary a čajové zákusky “iM
JOSEFOV.

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném 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 (Čechy), založena roku 1851.
Fotografie a nákresy u velikém výběra na přání k na

hlédnutí franko xasleme.

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

CENYTOVÁRNÍ.| »STELLA<VJOSEFOVĚ|-KŘESŤ.FIRMA.oD "VWULIYNGYN|(AAOJASOLA>VTTALSe| INHYAOLANA0|

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM. |GÝ

»STELLA« V JOSEFOVĚ.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělocký závod

malbuokenkostlníh
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

s ku dodání okem chrámových
n A| JANEod nejjednoduššího aš k boha

š č tému figuralnímu provedenía
JŘ dice 4 se železnými rámy, sí

těmi vsasením.

Veákeré rospočty, akizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

By“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnéuznání“jilj

Založeno roku 1836.

„GLORIA“m
stojánek pod vánoční stromek ze
železnélitinyNj“ s hudbou. “fjij

„. „Narodil se Kristus Pdán“.
Hraje: „Nesem vám Noviny.“ .

Bezpečně v něm může státi stromek od 1 metru
do 6 metrů vysoký. Kus sa S K. Ilustrovaný

prospektzdarma.
Stojánky dle vlastního vzoru vyrábí a zasílá

Frant. Chmel, Kolín n. L.

KAPRYe
hladké, nejlepší jakosti, prodává

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.

| Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

Kočárya sáně
nejnovějších vzorů

odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉM BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznameván na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

Továrnaer
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Bd: dříve sávcd ma sušitkování ovoce, salošený *
PĚ3 r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $$
9 — nabízí —ih2

ží koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
uno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vina sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou

elivovici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl uejvyššími cenami: roku
1991 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení vlaté medailie.

Vzorky zdarma a franko,

ť
p

E
kŮ

Rp

Levné 8byty
v JI. posch. Adalbertina

Ise ihned gronajati.
Pro menší rodiny výhodné.

Téži byt pro svobodnéhopána.
Bližší edělí administrace t I.

weměji



Nejbohatší výběr
vhodných dárkův.

"Telefon Č. 1"7.

Nejbohatší výběr
vbodných dárkův.

i:
|
Č

RADOST
největší způsobíte svým miláčkům, kou
píte-i jim za dárek

KNIHU.<
Dobrá kniha jest dárek ceny
trvalé a způsobí potěšení
všude, kamkoh vnikne. —

Před nákupem račte si přijít prohlédnouti
bohaté sklady

prvního královéhradeckého knihkupoství

Boh. Melichara
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospišilův,založenýr. 1805.)
SW* Zásilky na výběr
do domu vyřizují se ochotně.

Na skladě jsou knihy ve všech cenách,
od 6 kr. počínaje.

=m
DOMAKULOUUS ZLZLIT LZTTIULLZTUUT.

(bratr P, J. Nelkadly, faráře vo Yýprachticich)

si doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

Hvšech kostelních paramentů,
Praporá u kovového náčiní.

i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
ae na požádání franko zašlou.

M9:400:Ba:640.140-9"Pdvěn0úvů:(4VĚPhovbněSng0©

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží: Mladší knihař, trublářský

dělník v Třebechovicích, dva mladší oburníci ©Ur
lici u Kyčperka, obuvník na šiton práci v Rych
nově n. K. Přijme se učeň na kočárnictví v Hradci
Králové a učeň na boličatví v Třebechovicích. —
Práci hledají: Mladší zámečník, řeznický pomocalk,
Jamač kamene ženatý, jenž by přijali nějakou službu

oborechmiino útětce.— Přiblášky přijímáJesef
Polak, tajemník Všaodborovéhosdružen: křesťan,
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

k. grádile bavlněné

První královóéhradeocká
parostrojnítruhlárna

ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vserů v jedaoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, vil atd.
Stavební práce v moder. slezich.
Na pošádání předl)ší se původní vsory

a rospočly.
Přijímajíse veškeré práce obrábče
pro pp. trohláře — a prodávají sehotové
obrábéné výrobky a formyry.

ORP*>Vzorkovýsklad látek. -l
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
HradecKrál.,Pospíšilovatřídač. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. S98

ve vlastním domé.

odikuikuiikukadikuoíkoMLMokaikaak PSŮĚěĚĚŮěÉŽÁĚŮ]ěŮěUŮUUee.

Založeno r. 1880.

Kožešiny!
Velect. P. T. obecenstvu odporučuji

svůj hojně zásobený sklad veškerého draha

kožešnického zboží
v zaručené jakosti.

Zvlášt upozorňuji na velký výběr PElmolkávníků
a různých mákrěníků v nejvkosnějším pro
vedení vlastní výroby.

Rukávníky a prodávámjiž
od 3 K počínaje, takče každé konkurenci
čeliti mohu.

Jest v zájmu každébo kupujícícho, aby
dříve neš simoí potřebu ubradí, al můj
závod neobtěžoval prohlédnouti, mámť
na skladě jako zkošený odborník jen zboží
dobré jakosti F enách nejsolidnějších,
takže kupující jest ve velké výhoděoproti
nákupu u meodborníka.

O bojnou přízeň prosí

František Hynek,
kožešník v Hradel Králové, Volbé nám.

« (vedle hlavnítrafiky).



Ze společného listu arcipastýřů
v království Českém.

Nejdrahocennější statek každého křesťana
pa zemi jest jeho svatá víra. Dává člověku
(poučení o účelu a konci jeho bytí na tomto
světě. Podává mu zvěst o onom jiném životě,
jenž pro něho počíná tím okamžením, když
své unavené oči ve smrti zavře. Odhaloje mu
rosbodnotí Boba, jenž člověka v neskonalé bla
šenosti věčným štěstím oblažovati chce. Uka
zuje mu lásku a milosrdenství Spasitele, jenž
přišel v lidské podobě, pravý Bůh a pravý
člověk, aby hledal © spasil, co bylo straceno.
Ještě více. Víra zjevuje člověku, co dlužno ma
činiti, aby ee stal účasten oné blaženosti, jež
mu připravena jest; poskytuje mu také oněch
prostředků milosti, jichž má užívati, aby ne
klesl na cestě do nebes.

Jaké dobro jest svatá víra! Jaké štěstí,
býti dítkem svaté Církve katolické, která je
diná nám podávápravou víra ! Neboť jí, Církvi,
jiš byl založil, Páo odevzdal učení spásy, jí
byl poručil, aby toto učení blásala až v kraj
světa a udělovala oněm, kdož věří, prostředky
milosti, aby věrné je zprovázela bouřlivým mo

řem tohoto života do přisava věčnosti. Takpravil Pán k svým apoštolům: „Jdouce, učte
všecky národy ... učíce je zachovávati všecko,
což jsem koli přikázal vám: a aj já s vámi
jsem po všecky dny, až do skonání světa“.

n 28, 19, 20.) Ale nejpřednějšímu z apotolů, svatému Petru, slíbil: „Ty jsi Petr (t.j.
skála) a nu té skále vsdělám Církev svou, a
brány pekelné ji nepřemohou“. (Mat. 16, 18.)

Ano,rozmilív Kristu, jaké štěstí, státi na
tétoskáje, která nekolísá, a náležeti k onéCírkvi,
ješ má zaslíbení,čepotrváaždo skonání věkůvl

Ale také, jaké neštěstí, býti odlončeno od
církve jediné pravé! Jaké neštěstí pozbytí pravé
víry, dobra cennějšího nad všecky statky po
zemské! Řeč nemá slov, nejdražší diecesáni,

"aby vyjádřila hoře, jež naplňuje srdce naše
pří myšlénce, že v těchto dnech našich tak
moozí se nechali zmásti a oklamati, a že od
sobe odvrhli a nobama šlapou, což Bůh na křtu
svatém jim byl udělil, čehož dostalo se jim

"od předkůvjejich jakožto posvátného dědictví,
totiž svatou katolickou víru. Ach, nevěděli, co
učinili,když zrádně opustili Církev, svou matku.
Čí byli by jednali tak, nepokládajíce věc Cír
kve za ztracenou, když bylo proti ní vyvstalo
tolik nepřátel? Ó, kéž poznáte způsob zbraní,
jež onino proti Církvi zdvihají! Porušují její
dějiny, překracují a znetvořují její učení. Ba
číměkoliv lidé ve zvrácenosti svého srdce —
sice v Církvi, ale proti Církvi — pochybili a
zhřešili, to kladou jí, nevěstě Kristově, za vino,
opovražujíce se, zářivou tvář její pokáleti ná
mitkami druhu nejšerednějšího.

Ó, nejdražší křesťané,chtěli byste se snad
obárati takovýchto obžalob a zviklati se ve
své svaté víře? Cožpak zmobou oni proti Církvi,
proti jejímu učení a jejím svátostem? Což do
vedli toho nepřátelské útoky 1800 let, aby jen
jediný kamínek v zázračné badově jejich dog
mat a řádův byl avolněn? Církev trvá nedot
kouta a nezviklána ve vlnobití a nikdy nezví
těsí nad ní moci pekelnél

Církev stojí a bude státi! Vy pak, věrní
křesťané, věrně stůjte po boku této Církvel
Trvejte věrně při svaté víře katolické! Odmí
tejte od sebe ty, kteří se opovažují, aby vás
svedli k odpadnatí od vaší víry, od vaší Církve.
Střežtese obcování8 nimi| Nečtěte jejich knih,
jejich novin a tiskopisův! Neplatte ještě svými
dobrými penězi hanebné dílo, jež chce podko
pati vaší víra špatným tiskem! Mějte se na
pozora! Pokušitel se blíží! Kdo se domnívá,
že stojí, viz, aby nepadl. (Kor. 10, 12.) Obchází

rotivník jako lev řvoucí, hledaje koho by po
Itil,jemo odpírejte silni u víře.(1. Petr, 6, 8, 9.)

Proto varujeme a zapřísaháme vás, shro
mážděte se vespolek, odpírejte odpadnutí a
těm, kdo k tomo svádějí! Čehosnad jednotlivci
dosíci není dopřáno, podaří se spojení mno
hých. A právě to, drazí diecesáni, jest nás,

vašich biskupů,přání a důtklivá prosba, abyste
své řady pevněji sevřeli, abyste se sestoupili
ve veliký spolek na ochranu vaší svaté víry
katolické.

Když pak jsme uvažovali, jak nejlépe ve
liké dílo toto mělo by se vykonati, vidělo se
nám, že nebude ani třeba zarážeti spolek nový,
ježto trvá u nás již po více než čtyřicet let
spolek zbožných křesťanů s týmže účelem, chrá
nit katolíky předodpadlictvím od víry. Jest
to spolek, jehožto patronem jest sv. Bonifác,
veliký biskup a mnich, hlasatel Božského učení,
jež také vlastní krví zpečetil.

Roku 1861 zavedl blahé paměti kardi
nál Schwarzenberk, kniže-arcibiskup Pražský,
zvláštním pastýřským listem ze dne 5. června
spolek sv. Bonifáce a knížecí arcibiskupský
ordinariát opět a opět co nejdůtklivěji věřících
ns cíl a účel spoll:u tohoto upozorňoval.

Spolek ten bude míti jiný ještě účel, jejž
vám téš klademe na srdce co nejdůrazněji.
Jako epolek náboženský, modlitební a missio
nární bude přispívati na pomoc katolíkům,
kteří žijíce mezi jinověrci, nemají ani kostelův,
sni stálých pastýřů duchovních, a již proto
mohou vykonávati své povinnosti náboženské
buď jen stěží aneb vůbec je nevykonávají,
jsouce takto v nebezpečí, že pozbudou své víry.

Zde tedy má zasábnouti spolek sv. Boni
fáce, aby této bídě se stala přítrž. Proto vzná
šíme k vám důtklivou žádost, v Kristu rozmilí
diecesáni, přistupujte ke spolku sv. Bonifáce,
který již tak skvěle se osvědčil v obhajování
sv. Čírkve a v ochraně katolíků před odpad
lictvím. A tu především očekáváme ve vší dů
věře vydatnou pomoc ze společné modlitby.

Kdo chce býti členem spolku sv. Boni
fáce, modli se denně jednou Otče náš a Zdrávas
Maria se vzýváním: sv. Bonifáci a svatí zemští
patronovi naši, orodujte za uásl

modlete se, drazí diecesáni, aby strašné
neštěstí rozštěpení ve víře nezmáhalo se ještě
více, aby pobloudilí se vrátili k sv. katolické
Církvi, jež jim byla věrnou matkou.

Spolek sv. Bonifáce dále ukládá členům
svým za povinnost,abyudělovali almožnu, která,
ať sebe menší, pravidelně jednou do roka nebo
jednou za měsíc věnována býti má pro účely

Pomocí těchto almožnových darů na
dějeme se my biskopové, že budeme moci na
všech oněch místech, kde posud nedostávalo
se chrámů a dachovních pastýřů, znenáhla od
straniti tuto těžkou bídu.

Udělováním almožny zajisté nixdo posud
neschudl! Buďtež pamětlivi bídy oněch, kdož
nejsou účastni služeb Božích, jimž chléb života
nikdy se nepodává a jimž slovo Boží se nikdy
neblásá. Není potřebí, abyste je vyhledávali
v dalekých krajinách pohanských, nejsou da
leko od vás — naleznete je v předměstských
čtvrtích velkých měst a všade, kde novověký
průmysl nahromadil veliké spousty obyvatel
stva, kteréž v nynější době zápasí v těžkém
boji o svou existencia jež přes všechenpokrok
v průmyslu — v odporu k ostatním třídám
společnosti lidské — bez útěchy pohlíží vstříc
své budoucnosti; a přece tento pracující lid,
jenž v útrapách a v nouzi dobývá chleba svého,
má v rrvní řadě právo na útěchu, kterou m

oskytuje náboženství měrou tak vysokou.
óž nikdo neváhá se svým darem! Kéž všickni

přispějí ke zbudování království Božího na
zemi! Bůh bude všem věčnon odplatou|

Dary své, drazí diecesáni, odevzdávejte
svému duchovnímo správci, nebo jestliže tento
učiní opatření, odevzdávejte svou almužno
onomu, jenž vám každý měsíc přinese list
spolkový.

Vidí se nám býti potřebno, aby spolek
ev. Bonifáce měl svůj vlastní list. List ten bude
vedle modlitby a almužny třetím prostředkem
k ochraně před odpadlictvím od víry; členům
spolku bude dodáván zdarma.

Vznesli jsme na duchovní otce řádu sv.
Benedikta v klášteře Emauzském v Praze
úkol, aby obetarávali vydávání tohoto lista, a
tak podporovali veliké dílo: obranu Církve a
obranu sv. víry. Bylť i av. Bonifác synem sv.

Insertysepočítajíleva. +
Odmovaovekásív pátek v poledne. Ročník IX.

Otce Benedikta, a mniši benediktinští v prvních
stoletích hlásali křesťanství ve vlasti naší a
k rozkvětu Církve nemálo přispěli.

Tož čítejte nový list s pozorností a úva
žujte obsah jeho v srdcích svých.

Kéž v brzku není v drahé vlasti naší
tádné osady, která by neměla vlastního do=
statečně velikého chrámu; kéž není ani ves
nice, ani města, kde byl by nedostatek kněží,
kde by slovo Boží pravidelně se nehlásalo,

a by mládež trvala bez vyučování náboženství!
Pak přijďtež si vaši nepřátelé, chtějíce

nám uloupiti naši víra: najdou nás ozbrojeny.
To budiž doporačeno přímluvě sv. Boni

fáce a všech svatých patronů českých, sv. Mi
chala archanděla, ochránce Církve sv., zvláště
pak ochraně Nejbl. Rodičky Boží, která všech
nás matkou jest. KóžRodička našeho Spasitele
se všemi anděly a svatými v nebi vyprosí na
milém Pánu Bohu, abychom vždy zůstali věr
nými dítkami svaté Církve v životě i v smrti!

Na zoamení vrcbnopastýřské lásky své
pozdvibujíce rakou svých žehnáme vás ve jménu
Otce i Syna i Dacha svatého! Amen.

Na sklonku roku.
(14) Rok je dost velká prostora časová,

aby kde kdo u jeho sklona se pozastavil a
vážaě se zamyslil. Tolik událostí, osadných
pro životy tisíců, přináší každý den, jak pak
teprv celý rok! I žornalista nechává v takém
okamžiku denní zprávy kol sebe míjetia ohlíží
se po mažích, kteří zde veřejně činni byli a
jež neúprosná smrt v roce oplynulém vypra
vila na věčnost, ohlíží se po událostech, jež
změnily tvář zemí, neb dle výpočtu lidského
budou míti vliv na její změnu. A duše žar
nalisty nežije věra tomu, co bylo a pominulo,
nýbrž tomu, co je a bude a co horečně za
městnává mysli všech.

l my chceme dnes, kdy poslední číslo
„Obnovy“ v tomto roce dostane se do rakou
našich čtenářů, věnovati úvahu svou situaci,
jaká se v předních státech vytvořila a tu
ovšem počínáme ažší a širší naší vlastí.

Rakousko octlo se v krisi, jaké v ústav
ním životě této říše posud nebylo; po padesá
tiletém boji mezi německým centralismem a
foederatismem ostatních národů přicházejí i
nejzarytější nepřátelé foederativního systému
k poznání, že centralism byl pro říši neštěstím,

poněvadž opokojoval národ jeden, po přípídědva. nespokojených však činil národů sedm,
tak že místo ústavaího života byl zde nepře
tr'itý ústavní boj. Vládnoucí kruhy Rakouska
nemohly se zhostiti snu, že je ono říší ně
meckou a otovříti oči, dokud byl ještě čas,
že je to říše rakouských národů s většinou
slovanskou. Tomuto fakta vzpíral se jeden
kmen a za Svou fixní idea ačinil vše — vy
rovnal se i 8 Ubry v naději, z Pešti že kyne
spása. Nyní je v koncích, Maďary neupokojil,
ostatní národy, 8 nimiž tvoří společný státní
útvar, nesmířil a ze všech koutů říše zaznívé
jen jeden hlas: „Pryč 8 centralismem, ten nás

řived tam, kde jsmei“ Na našem venkově,
je-li někomu opravdu zle, podávají si u něho
baby dvéře a tak asi povatal národní vtip:
„Bubo raď l“ A tak i v naší říši ozývají se
hlasy všech možných politických stran, volající
po nápravě a upevnění onoho sloupu konsti
tuční ústavy, jakým je parlament; jedni — a
to jsou asi ti nejmoudřejší — rádi by položili
říší na původní a tudíž přirozený její základ,
na němž byla kdysi zbudována a rádi by dal
národům onu míra samostatnosti a svéprávno
sti, jakou tito měli, když uzavírali svazek
s dynastií; drazí spokojojíse s opravením
jednacího řádu, jež by učinilo parlament děl
ným, třetí, kdož nechtějí slyšeti o rovnopráv
nosti národů, majíce za to, že jsou stvoření
jen k panování, zamítají každý takový opravný
prostředek, ješto jim žádný již k většině a
tudiž i k bývalémo panství pomoci nemůže a



volají po absolatismu, pod nímž se jim až
posad nejlépe dařilo a konečně jsou tu po
elední, kdož, chtějíce vybověti proudům lido
vým, vidí spásu říše v změně volebních řádů
a v novém složení sněmovoy. Nejpodiynější

při tom- vš A , že nás Čechy, kteří přista
pajeme k df prostředek opravný,povašnjí
za ne nálelo řiše, kdežto inci i když systematicky pracají k povalení nynější ústavy,
ež jim již ničeho neeliboje, i když se suby nehty
rání proti opravě jednacího řádu, jímž by

přišla k místu žádoucí parlamentární většina
— ovšem bez nich — platí za sloupy říše, bez
jichž svolení nesmí sa nic státi, ani právo a
spravedlnost ostatním národům. Bléboví| Jak
mohou žádati oprava jednacího řádu, když ji
vláda sama nechce a Němci ji uepřipnstíl?
K té nedojde ani parlamentárně, ani oktro
jírkou.

Avšak nejen vnitřní, ale i zahraniční po
měry nejsou utěšené; co se děje v Italii proti
Rakousku a co 8e dováží pod značkou: „Los
von Rom“ z Německa, to přesahuje všecky
meze mezinárodní shovívavosti. Odtrhnou-li se
Uhry, k čemu se bez tobo parou pracuje, pak
je po velmocenském postavení říše, pak je
2 Rakouska stát drahého řádu, jenž bude
pouze v té výbodě, že nebude finančně vyko
řisťován. Nejlepším důkazem, že my Slované
nepřejeme říši žádné škody, je foederativní
složení říše německé, jež tímto systémem stala
se polypem, roztahujícím svá tykadla na vše
strany.

Německo centralistické, s jednou ú
střední správou, by toho nedovedlol Že 8oci
alismus udělal tam větší pokroky, třeba při
psati na účet siloě vyvinatých poměrů prů
myslových; nikde však „neutrpěla sociální

emokracie, vlastně sama si nepřipravila větší
fiasko (nezdar), než tam (Bebelcontra Beraštein
v Drážďanech a socialintícká strana na říšském
sněmu). [tentokrát předsedouněmeckého sněmu
zvolen katolík, jako vůbec katolíci rakouští
mohli by si v nejednom ohledo gratulovati,
kdyby se jim tak dařilo, jako katolíkům v Ně
mecku. Na venek je Německo bež odpora
první velmocí a úspěchy jeho v Turecku (drába
bagdadská) přinesou teprv v budoucnosti ovoce,
ač prostředky, jichž k tomu používáa jimiž Ta
recko proti mocnostem posiluje, nemohou 8e
nazvati důstojnými. [ v Africe a v Americe
provozuje Německoúčinoou politiku kolonialní
a není dalek okamžik, kdy zapletena bude
k vůli jižní Americe 8e Spojenými státy do
války. :

Ve Francii, této zemi revolac, chýlí
se to kvapem k opětnému násilnému převratu.
Jako jindy, je to i dues sociální demokracie,
jež pracuje k němu šíleným bojem proti ka
tolické církvi a neni pochyby, že přijdoo tam
na církev časy ještě horší — zrašení konkor
dáta u úplné odtržení státu od Církve. Že by
si tím bojem republika prospěla, nelze ani dnes
říci; připravila 80 již o celou mravní podporu,
jakou ji obsáblý aparát katolické církve 8 je

FEUILLETON.©
Nestálý milenoo.

Píše J. S—a.

(Dokoně.)

Franckovi se opravdu mohlo závidět, že
získal srdéčko hezké Kačky Rolkové; však sám
větroplach Francek byl tentokrát skoro na dobro
přesvědčen, že tuhle holku má rád do opravdy,
Na muziku a jiné zábavy musely mu jeho dosa
vadní lásky samy platit; bez takovýchtex Francek
lásce rozumět nechtěl, Ale — téhle Kačce by sám
něco koupil, jen aby bo milovala ještě víc.

Za dva týdny po prvních šepotech lásky
s Kačkou přišel Francek do značných rozpakův,
Blížil se basičský výlet do lesa Hůrky, a budese
tam tančit. On tam přece scházet nemůže. Ale
teď jen s kterou milou má na místo zábavy vy
mašírovat? Mít na krku čtyry milenky a dělat
radost všem najednou, to by nedovedl ani něj
větší mudrc, i kdyby byl světovou kapacitou
v psychologii a magii. | velice obezřelý milenec
sotva se Ve Všem jedné holce zachová; kolikrát
má té jedné dost až po uši; co měl dělati teprve
Francek? Čarodějné Ježibaby, které prodávaly
v takových nesnázích kouzelné vodičky, vymřely
již dávno, ba dávno. A bolky, zvláště ty vesnické,

nerozumějí při lásce žtdnědknjeru; taky majíruce lak tvrdé a silné jako mládenci. Tohle bylo
všecko na pováženou. Za starými Franckovými
hříchy již nyní se plížil černý stín trestu.

Manča Kůlova už si škrobila sváteční sukni,
v druhé vsi Terezka Vorálová přes tu chvíli bě=
hala k strejci Bákovu, má-li už živůtek došitý,
Pepka Šálovic vymámila na své matce půldruhé
zlatky a za tepla to donesla Franckovi. Ani mu
neřekla, proč vlastně přichází s takovým presen
tem; však se Francek dovtípí, jako se dovtípil
Jindy. Obdarovaný cblapík se odměnil pěkným
úsměvem, ale jak s penězi naloží, o tom ani muk.
Bylo mu nevolno. — Však už taky Terezka jeden

jími ústavy vyučovacími a řády poskytoval a
t. zv. protektorát v Oriertě zaručoval. Váha
Francie i na východě klesá v té míře v jaké
moc Německa stoupá a ještě jedoa taková
katastrcia, jako v roku 1870 a „nobilis gens

ca“ (vznešený národ francouzský) má po
slávě. Voitřní poměry Fragcie jsou dle svě
dectví vlastních Francouzů tak bídné, žeí oni

vdá jediný prostředek k vyčištění augiášovachléva v revoluci a není možno také jinak tam,
kde mizící menšina židů a zednářů ovládá
svým terrorismem vládním 40millionový ná
rod. Proto nesou se také snahy republikánů
k tomo,abyi na poloostrově pyrenej
ském došlo k republice a všecko, co 8e
ve Španělska proti katolické církvi podniká,
není než dílem francouzských zednářů.

Italie došla k poznání, že bojem proti

papežství nijak si neprospívá a protojeví setam snaha I ve vládních krazich, dospětis Vá
tikánem k snesitelnámu stavu, o němž tento
si nepřeje, než aby byl definitivní a pevný,
ježto bo není tajno, že nynější výminečný stav
mohl by doznati zhoršení.

O poměrech na Balkáně píší denně no
viny a ze všeho vyznívá jedoo finále, že Tu
recko vodí mocnosti za nos, že jsouc tajně
s Evropy intrikářskou diplomacií podporováno,
nechává to schválně dojíti k nejhoršímu a že
od něho žádné nápravy ve smysla autonomií
stických snah Makedonců očekávatí nelze.
Všecky posavadní zdvořilé noty Rakouska a
Ruska sloužily Tarecka za podpal a všecko
zdánlivé ustapování nebylo než diplomatický
manóvr a teprv budoucnost musí ukázati, 0
kom platilo: „Uo marché de dupes.“ Podaří-li
se Makedoncům získati veřejné mínění vSrbsku
jako v Bnlbarsku, může z toho býti přes vý
straby mocností válka. Ovšem jsou tam mysli
lidu i vojska bnusnou kralovraždou, jaká v no
vějších dějinách nemá příklada, pobouřeny a
na dvě strany rozštěpeny, avšak právě v ta
kových chvílích bývají národové k rozhodným
činům nejodhodlanější. Hlavní příčinou neroz
hodnosti obou velmocí jscu jejich poměry,
v Rakousko poměry vnitřní, v Rosku nebez
pečí války na východě, kdestarý makléř britský
zaplétá Japonsko do války s Ruskem kvůli
Korey, aby sám měl volné ruce v Tibetě a
Číně. Odtud to ujímání povstalců na Balkáně,
odtod to štvaní Aoglie k válce, jíž se nejedná
o nic jiného, než aby do rozpaků uvedlo Ru
sko. Vláda japonská sice rozpustila parlament,
jenž ji žene do války proti Rasku, ale teprv
budoucnost ukáže, kdo je v Japonsku silnější,
vláda či veřejné mínění. Raský kolos valí se
poznenáhlu víc a více k východu a myslím,
že nic jej v tom nezadrží; svůj vliv v Mau
džurii a své přístavy na Korei jič podrží.

A tak, ač v této zimní době na pohled
ticho, je hořlavé látky všadedost a stačí snad
slaneční paprsky nejbližšího jara k jich vzní
cení. Tolik jest jisto, že při dnešním národ
nostním nutí nynější mapa Evropy na dlouho
a—————

večer dela Franckovi po tajmu péknou mašličku
na krk: prý ji koupila v městě v nejlepším krámu.
sAž sí tu mašličku dáš na krk, budeš jako zcu
kru! A do Hůrky se přece v neděli podíváš ?«

»Ba — ani nevím, milá brachu; vždycky
v neděli nám kluci otloukají hrušky na zahraděa
tak soad budu muset jednou hlídat.«

*To se teds podívám k Tobé do zahrady.«
»Ínu, zatím toho radší nech; ona naše ma

minka je někdy divná. To bych se spíš podíval
večer já sám k vám do Podhoran, budu-li moci.«

Terezka odcházela skoro se zlosti. To
Franckovo koktání není jen tek samo sebou;
v tom bude beztoho vézet buď ta máma Franckova
nebo jiná holka. K mrzutosti Franckové před tím
výletem vytasila se s podarem i Pepča. Dala málo,
jen čtyry šestáky, ale dale z nejupřímnější lásky;
byla to perná úspora. «Víš, Františku, taky bych
se ráda podívala do Podhoran na panáčkovou ko
medii, ale sama se tam stydím. Hrají to v ho
spodě Tikalové; je to prý moc pěkné. Platí se
pět krejcarů za personu na sezení,«

»Hm — však se tam beztoho v neděli večer
podívám. To bych se pro tebe stavil; ale na to
hasičské tancování sotva půjdu, Jen nikde nic ne
říkej.«

Pepičce se protáhl obličej, ale naposledy si
myslela: »Lepší něco než li nic.« V blahém vě
domí, že sí Francka přece jenom slušnou tsxou
na neděli předplatila, těšila se a těšila,

Francek se po tom trojnásobném, důkazu
ženské lásky drbal mrzuté za ušima."Šlakovite
věc, že ten výletní lesík rozložen zrovna jeko na
scbvál v prostřed těch tří obcí, z kterých sálaly pla
mínky lásky k němu. Je to zlé; ale horší jest
ještě jiná věc: už si před týdnem vyjednal s Ka
čenkou, že půjdou na výlet spolu. Tolik se na to
těšil | Sama staré Rolková už přestela na tu zná
most škaredit; e k tomu ke všemu — Kačkado
stane také nějské peníze. Naposledy se však
Francek zmušil a pošoupl klobouk na stranu.
Vzpomněl si, že staročeský Brunclík prodělal ještě
horší zápasy, a přece se mu nic zlého nestalo...

nepotrvá a možno, že rok 1904 leccos ztoho
saidekéhoobrazu nám odhalí...

Zbývá zmíniti se o nydějším stary kato
lické církve, ješ je a zůstane přešé všecko

rvní velmocí světa, avšak jednak něstalo ce

rom úmrtí velkého Pepe e Lva XIIL a volbyPia X. uic, co by bylo avětové důležitosti,

jednak stala seu Ječnablivých států patřičnázmícka. Kdo je přesvěděen o božském poslání
církve, ten 8e nezastaví ani a daešních udá
lostí ve Francii ani u hnutí „Los v. Rom“;
církev byla dřív než Francie a Německo a
bode, až těchto nebude více. Národové smizeli
8 povrcha země, říše se rozpadly, trůny so
skácely, panovnické rodiny vymřely, města
byla zbořena a nová povatala, ostrovy smizely
pod hladinou moře a nové vyrostly a to vše
před očima církve. Platilo-li o kom Horácovo:
„Si totas illabatur orbis“ atd., platí to za
Jisté o ní. „Brány pekolué ji nepřemobou ...“

Koupili jste si jiš náš kalendář„íštít>—— po — -= —— -===2— == -=

Obrana.
Ve vinstní věcí. „NašeListy“ vytýkají

Dám pérem B: Jirouška, že jeme redaktoraBaráka dovolili vylíčiti v pražském dopise

jako nějakého příznivce aneb neutrála katoické církvi a dokazují citáty z jeho časopisu
„Svobody“ z let sedmdesátých, že byl Barák
přímo nepřítelem katolické církve. Nenamítá
me pic proti uvedeným faktům „Našich Listů“,
ale tvrdíme, že redakce toboto časopisu vy
tábla sbytečně,

Nebylo a není naším zájmem obhajovati přímo
činnost Barákovu, nýbrž bylo naším úmyslem
dokázati, če náš známý pražský dopisovatel
nemnsí býti zrovna z katolického tábora vy
lačován (viz článek p. Jirouškův v č.1.N L.“)
pro své studentské styky s Barákem v letech
osmdesátých. „Naše Listy“ dokuzojí škodlivou
činnost Barákova v letech sedmdesátých, ale
nemohou při nejlepší vůli dokázati nic Bará
kovi v letech osmdesátých, kdy vybízel zmí
něný žarnalista našeho dopisovatele ku vlaste
necké práci a ku stadiu. Nám neběželo o ob
hajobu Barákova, nýbrž o obbájení našeho
dopisovatele, Proto ovšem „Naše Listy“ naše
stanovisko nevystihly a poskytly nát opětně
nežádaný pokyn, jak vlastně „pravý“ katolický
list má býti redigován. Jakým právem ei toto
poročníkování dovolují, neví nám známo. Když
už p. Jiroušek byl v té historii bývalých pře
svědčení, zdaž si při tom nevzpomněl,že z lec
kterého bývalého socialního demokrata, tedy
nepřítele křesťanství vůbec, stal se časem ob
bájce katolické víry, Kdyby si byl vzpomněl
na nějaký takový případ, přestal by pořád
posuzovati náboženské smýšlení našeho dopi
sovatele. Úinnost našeho pražského dopisova
teleje ve všechkruzích katolických,kromě snad——————-

V den výletu smálo se sluníčko na svět
plným žárem.

OJpoledne zamiklý lesík Hůrka rozezvučel
se vřískavým pochodem, až prcbali poplašení za
jící od silnice na celé kilometry. Muzikanti sy
metricky seděli po Čtyrech v žebřinovém voze na
dvou prknech. Vyschlá herka, jež je vezla, nesla
již na své šíji dobrých šestadvacet let; byla tedy
již hodně zkušená, a proto jí ani nenapadlo pod
dojmem vřískavých zvuků se plašit. Za skřípajícím
vozem kráčelo po vojensku třicet hasičů v plné
parádě; a za nimi mládenců, panen, sousedůi
sousedek nejmíň dvě kumpanie, Kolem postupu
jícího kádru přebíhaly lebké letecí sbory zvědavé
mládeže. Již se celý výlet zastavil na ploché,
rovné planině, blouček vran zakrákal na stromech
u letěl v dálku. Všecko se rozsazovalo na primi
tivních lavičkách pěkně po pořádku, podle ho
norace.

Za malý okamžik šedivý kapelník zaklepal
dlaní na žlutozelenou, pomačkanou a třemi mo
saznými pláty spravovanou. křídlovku, kterou
sdědil po dědečkovi, mrkl na své podřízené,a již
se rozkvílely lesní blubiny rychlým kvapíkem.
Mládenci pošupovali klobouky zdobené ratolestmi
smrkovými na stranu as cigárky v ústech vybí
rali si tanečnice, Který byl moc mludý, aspoň se
trochu mračil asilněji pobsfoval, sby budil respekt.
Za chvilku pod mohutnými skoky byla nízká
travička sešlepaná, mýtina byla jako rolat. Jeden
sterý děda s placatou, proužkovanou čepicí točil
se v prostřed sám a. sám. Chvílemi se přitočil
k bolce, vztáhl k ní ruce, ale hned zas zavrtěl
jako zklamaně hlavou a odskočil do prostřed. —
Blažený, komu zůstane srdce mladé až do smrti]
Smáli se strejci, smály se tetky.

Při druhém kousku však už kybicové měli
jinou podívanou. To začal vytáčeti Francek s Ka
čkou. Tak pěkné jim to slušelo! A Francek uměl
střídeti při tanci noby tak elegatně s sebevědomě,
že by se za něj nemusila ani styděti tanečnice
na veterénském vále v Šlapkově, A kdyš již po
čtvrté Kačku do kola bral, to už byl hezky rozjařený.



Hojčl slovo p. redaktora Myslivci. Neunavný tento

katolický bojovník pojednal a odbornou snalostí „Oochranném zákonodárství děloictva“. Řečník rosvinoje
obraz počátku liberalního bospodářetví. Tklirými slovy
čí p. řečník hrabivost liberalní výroby, která sne
hodnotila práci muše, vykořistile práci feny, ba sno
udila i slabých dětí ku svému prospěchářetví. Prvý
zákon ochranný ku prospěchu dělnictva a sice ma

Ne dětí byl vydán před 100 19b v Anglii r. 1802.a to Jfčí obtíše, které kladli liberalní prácedárci
ochranářekéma zákonodáratví v Anglii, v Německu
i v Rakousku. V Německu má katolické centram nej
větší zásluby o přijetí socialních zákonů, kdešto 60
cielní demokrati až do 1895 blaeovali vědy proti
koždémo dělnickéma zákona ze strannických důvodů,
aby nespokojenost mezi dělnictvem udrželi. Proto
Německo má nejdokonalejší socinlní zákonodáretví
dělnické. Příklad Německa má ovšem mezinárodní
význam, neboť ochrana dělnictva nedá se pouzev jed
né říší provésti. V Rakousku je zákonodárství soci
alní dle vzoru švýcarského a německého. Nám schází
ještě starobní a invalidní pojištění dělnictva. Zvlášt
ním požadavkem křesť. social. politiků je, aby práce

rovdaných fen byls v továrně naprosto Bena adále přísný nedělní klid 36 hodin trvající. Re+čník
vybízí ka bedlivéma studiu socialního práva, aby

ráce dělníka opět šlechtila. Řečník končí pochvalon.
Pri debattě ujal se slova ndp. biskop a pronáší po

chvalný úsudek o prospěchu socialního kursu, který
svým výborem themat i řečníků předvedl přehledně
obsah socislní otázky. Ndp. biskup upozorňuje na
socislní působení církve katolické, která stará se též
o časné blabo svých členů. Vznešený řečník vyslovuje
radost nad utěšeným rozmachen spolkovéhošivota
v diecési královéhradecké a vděčně vzpomíná pořada
telů a řečníků socialního kursu. Ke koncisvé vřelé
otcovské promluvy vyslovaje ndp. biskup přesvědčení,
že kurs ponese žádoucí ovoce s slíbuje své vřelé a
zbožné sympatie spolkovému givotu. Případným do
slovem předsedy schůze Dra Hejčla skončen zdařilý
tento kure, který svědčí o socislním vzdělání kato
lických pracovníků, neboť všecky referáty, vyjma po
eledního o socialním sákonodáratví dělnickém, svěřeny
byly řečníkům z diecése královéhradecké, Dnes se
všeobecně uznává, če ve prospěch socialního bnutí se
nejčileji pracuje na Královéhradecku. Uznání nemusí
dotyčné pracovníky aváděti snad k domyšlivostí, ja
kou shledáváme a mnohých „historických“ pracovníků,
nýbrž musí jim sloažiti za pobnutku k další práci,
Té „Zdař Bůb!“

Ustřední jedmotědlecésní zaplatily
dále členské příspěvky (po 4 K) následující jednoty:
Katolická aocialní jednota v Litomyšli, Polné, Do
brušce, Přelouči a v Proseči. Jednoty, které členský
příspěvek ještě dlahují, žádáme o brzké zaplacení.

Vzdělavací a podpůrný spolek kř
seclal. pamí a dívek v Hradec! Králové
koná v neděli dne 3. ledna 1904. o půl 2. hod. odp.
řádnou valaou hromadu v sále „Adalbertina“
s tímto programem: 1. Zahájení schůze a zprávy
funkcionářek: jednatelky, pokladní, knihovní a re“
sorek. — 2. Volby nového výboru. — 3. Návrh vý
boru na zřízení pohřebního odboru při spolku a schvá
lení řáda pro tento odbor. — 4. Návrh výbora na
zřízení reservního fondu pro pohřebníodbor. — 5.
Návrh výboru na snížení členských příspěvků — 6.
Schválení řádu pro odbor zábavní. — 7. Volné ná
vrby. Přítomnost všech členů jest žádoucí. Členky
dluhující se žádají, aby do valné hromady příspěv
ky doplatily. Nesejde-li se v čas dostatečný počet
členek, konati se bude po uplynutí jedné hodiny val
ná hromada bez ohledu ne počet přítomných členek.

Z Nebovid. V naší katolické jednotě bude
přednášeti v sobotu dne 26. t. m. p. Dr. Reyl „O mo
derním názoru nábotenském a životním“. Začátek ve
4 hod. odpol.

2 rmilova. Počasí nebylo sice 20. t. m.
valně příznivé, ale spolkový prostranný sál byl do
posledního místečka naplněn. Přednášel zde vp. Sa
hola o cestě k pravému štěstí, V delší řeči, protkané
vhodnými příklady, vyložil, že při všem pokroka mo
derním potřebí k dosažení pravéhoštěstí časnéhoi
věčného pevně se dršeti svatého náboženství. Pozor
nost byla do posledního slova nejvzornější. Vldp. dě
kan Seidl připojil po přednášce několik vřelých po
vzbazení. Klidně a a povznešenou myslí na £9 četná
společnost se rozcházela. Horlivost a aíla zdejší jed
noty stále utěšeně stoupá. Nejeví se zde pouze obec
né sympatie ke katolictví, kašdý člen jest veden a
snaší se ukazovatí pří každé příležitosti evangelicky
ukázněného a praktického katolíka. Kéč všude jinde
jest příklad ten následován! Katolíci | Černilovětí
držte se! Dosavadním zdárným postupem neprospějete
jen sobě, dáte dobrý příklad i jiným. Bůh dá milost
v práci další.

Zprávy místní a z kraje,
Nižší avěcemí udílenov neděli 30. t. m. ctib.

p. bohoslovcům v Hradci Králové. V pátek o šesté
Ba. odp. měl nejdp. biskup k čekancům průpravnou
promluva; v sobotu o 7. bod. ráno udílena toneura
pánům theologům z II, a III. ročníka. Na to v neděli
o 7. bod. přijali z rakuu asrcipastýře bohoslovci III.
roku čtvero nišších svěcení. Po ukončení posvátných
obřadů poděkoval Jeho Milosti ve jménu všech ctib.
p- Papáček; nejdp. biskup proneslma rozcbodnou na

aje: řeč prodchnatou vřelou,v pravdě otcovskouou.
Ze Všosdbor. sdružení kř dělnictva.

Sobůse užšího výboru v Hradci Králové 19. prosince.
Přítomní: Urban, dp. Jakl, Pochmon, Karásek a Polák.

Podpory nemoc. udě "2 : Moláčkovi Frt. s Ústí za 7 dní6 K, SkardoviA, z Usti za 14 dní 6 K, Kanffmanovi
J. s Ú.ze 7 dof 450 K, J. Vilimovakému ze Sedlce
Za 14 dní 6 K, Fr. Divišovi s Klatov za 7 dní 6 K,
J. Diriškovi z Rychnova za 7 dní 3 K, J. Vlčkovi
s Planě sa 7 dní 6 K, A. Prokopové s Čáslavěsa
T dof 6 K, F. Matějkovi z Týniště za 7 dní 8 K, V.

Kulhánkoví s Náchoda sa 1£ dní 5106 K, J. Kraňma
rovi £ Vamberka za ? daf 6 K, P. Habinkovi s Li

omyl sa 7 deí 6 K, Fr. Hovorkovi a J. Hradce848 K. .

Usavření Škel. Zdejší měšťanskéa obecné
školy uzavřeny jeou od pátku odpoledne 18. t. m. za
dobu nearčitoau, ješto meni mládeží školní vzmáhá
se zádušný kašel a spála.

Klleporove divadle. Dne19. t. m. dá
váno na našem joviští drama Othello. Titulní úlohu

vzal na sebe p. K. Žolonský člen Národ. divadlav Praze. Umělec úplně vystihl dílenou vášeň mouře
nínovu; vystoupení jeho bylu vpravdě umělecké.
Paní Housova jako ©Desdemona projevila rovněž
umělecké nadání. — V operetě Fousek a Markétka
vystoupilyae sdaremsl.M.a A. Konětopské,téžp.Fejfar
spíval pěkně,jinak se baviJy — velké děti. V pohádce o

ryšpínkovi nplatnil se seas na svém místě p. Bittl.
Návětěva divadla není valná.

Spolek číšníků v Hrudel Král. a
okolí koná v úterý dne 20. prosince řádnou valnou
bromada v kavárně p. Vokála po obchodě. — Ples
spolku číšníků v Hradci Král. a okolí koná se
v ú'erý dne 1+. Jedna ve dvoraně Adalbertins v 8 bod.

ner Ystopné 2 korany. Hudba Sokola Třebechovického.

Panorama Národ. Jednoty Novero
české v Hradel Králové. Jest smutnov pří
rodě prosincové; zeleň zmizela, cesty blátivé, šeré dny
bez avitu slanečního. V duši vzmáhá se tonha po
zlatém slunci, po kretoncích stromech, po zelených
nivách. Nuže, kdo rázem chce se přenésti na daleký,
slanný jih, spatřiti divukrásnou exotickou přírodu,
majestát moře, neznámé, zajímavé krajiny, nechť na
vštíví panoramu Saveročeské Jednoty v bývalém klá
šteře ze kostelem av: Ducha, kdež od 37. prosince 1908
do 2. ledna 1904 v 80 obrazech vystavena bude „Jišní
Francie“. Rostoucí návštěva panoramy osvědčío ob
libě, kterou ušlechtilá tato zábava nabývá u našeho
obecenstva. Nechť každý v době vánoční vzpomene
si na panoramu, jejíž čistý výnos věnován našim men
šinám.

Výstavaprůmyslového musea vHrad
el Králové. Průmyslové museum sdejší zdárně
postupuje za vytčeným cílem, aby se v obecenstva
probadilo vřelejší účastenství v umělecké tvorbě, by
zvlášť naše řemeslnictvo při výrobě jevilo více umě
leckého nadšení. Za tím účelem uspořádalo průmy
slové museum v Hradci Králové výsta“u moderního
nábytku a umělecko-průmysl. předmětů pro vnitřní
zařízení a výzdobu bytů z majetku c. k. rak musea
pro omění a průmysl ve Vídni. Výstava doplněna jsouc
i s jiných stran, nalézá ne v obchodní akademii,
Širší prostor saujímá tu úplné zařízení moderních
bytů, ložnic a jídelny, svlášť ta poutá zařízení bytu
dělnického. Práce vyniká jednoduchostí, při tom věak
elegancí. Dělník i zámožný občan má fu vzorek pro
sebe. Četně jest dále zastoupena keramika vzorů
starších i moderních, cizozemské i domácí tvorby.
Jemné porcelány, něžné vásičky i objemné mísy pře
kvapují zdobením svým. Ka keramice druží se nádoby
z broušeného a rytóho skla křišťálového od Lobmay
era, ukla Harraclovská a jiná. Zvlášťním leskem pou
tají napodobeniny skla Tiffanyho. — Odborná škole
hradecká vystavuje tu jemné kované ozdoby květinové,
mříže, klíče, kliky a j., potvrzojíc znovu svou ivci
zině uznávanou uměleckou vyspělost. Mimo hradeckoa

Skola předkládají tai jiné odborné školy své výrobkyjako tkalcovské, vyšírky, řezbářekéatd. J. Malina
z Prahy vystavaje věrnou kopii sochy sv. Jiří na ná
dvoří hradu pražského. Pěkné jsou výrobky ze dřeva
i kovu pařížského krajana našeho Kratiny, dále anglické
stříbrné náčiní a granátové šperky r Tarnova. Cbudý
horský lid « okolí Žamberkaa Vamberkauvedlse na
výstavu svými krajkářskými výrobky. Je tu ne naších
dámách, aby v oboru krajkářském koupí potřeb pod
porovalo domácí průmysl. Sprára maces pokračujíc
v záslužné své činnosti jistě neopomene i na jiných
stranách poukazovati na domácí prů uysl, aby od
širší české veřejnosti byl nálešitě podporován. — Pa
třičné vysvětlení ku výstavě velmi zajímavě podal mi
nolý týden svými přednáškami p. dr. Fr. Jiřík.

Z maší samosprávy. Voschůciměstského
zastapitelstra královéhradeckého dne 18. prosince t.
r. usneseno následující: Nadace Jana Martince dě
lena: pí. Říhové, Paulové,Marešové, Bělecké a Ma
cbaté. — Nadace J. M, biskupa Edv. Jana Brynycha
udělena Fr. Kleplovi a Fr. Finkovi. — Nadace V. M.
Červeného adělena Al. Knbíčkovi, šáku V. tř. real. —
Nadace barona Malovce udělena dle návrhu správ
obec. škol. — Schváleno prohlášení o tom, še obec
naproti správě vojenské nečiní, poknd se týče shořelé
kolny na Žiškově náměstí, jiného nároku, než na
jištěnou částku. — Přijata navržená změna jatečn
řádu. — Schváleny stanovy podpůrné pokladny sboru
dobrovolných basičů (v případě rozejití ae sboru atá
vající jmění epravovati bude obec aš do případného sno
vuzřízení sboru). — Usneseno, aby výroční trhy místo
tří dní konaly se jeden den a to ve středu. K ska
tečnění dojde však asi teprv roku 1906. — Vybírání

platků z trhů dobytčích pronajato ne r. 1904 pí,
rábkové za 740 K. — Verifikace protokolů o zase

dání obec. zastapitelstva. — Vsato na vědomísdělení
p. starosty ohledně srašení samostatného školního
okresu a panu starostovi vyslovony díky za sásluby
v téše věci. — Na konec prohlásilo se zastapitelstvo
pro všeobecné rovné právo hlasovací, vysloven souhlas
s obstrukční taktikou poslanců nár. strany svobodo
myslné na říšské radě a schváleno, aby dru. Kramá
řovi vysloven byl dík za jeho otevřené vystoupení
při zahájení delegací. — Veschůsi okres. z6
stupitelstva královéhradeckého dne 16,pro
since odbývané práce truhlářské na přístavběokres.
domu zadány byly: okna p. Netakovi za 3516 K,
dvóře p. Hlavatému za 1614 K. Práce sámečnické
ověřeny: kování dvoří a oken p. Pavlíkoví sa 1784
K, tepané práce p. Radulovičovisa 3147 K a žalasie p.
Otarovi za 3725 K, práce sklenářské firmě Proft a
sp. v Prase, práce natěračské p,Petrovi za 1100 K,

hromosvodyp. Faitovi za 266 K.Firma Márky, Bromovský a Sohulsprovede za 17.600 K ústřední parní

open. Práce pokrývačskésadány M staviteli p.Sehmidtovi. — Behválena půjčka 6000K obei králo
váhradecké na stovbu bájovon. — Žádost městečka
Kuklen sa sřísení měšť. školy doporučena sem. vý
bora ku přísnivéma vyřísení. — Uepesení obce Rusku
obledně vydršování é školy a prodeje mků
obec. v Libranticích a Skalici sebváleny. — J.Střem
ehovi na SI. Předměstí na snovuařísení pož sni
čených hospod. budov darováno 200 K. —
města Hradce Kr., by toto amělo věnovat pomemekna
rosšíření okr. nemocnice, přijato. — Sobválena úmlu
vs © zrušení měst. okr. skolního, jakož i sálobový
úvěr 36.300 K u Zem. banky.

Průplav musí přes Pardahbice!
Nedávno vyjádřil se čilý pan starosta pardobský dr.
Formánek, še, má-li býti kanál s Moravy do Čsoh
skutkem, musí přes Pardubice. Roskrětu města dbalý
p. sterosta dr. Formánek v sebevědomí svém tímto
výrokem příliš atatně vykročil na cestách pro
spěchuk Pardubícům směřujícího. Snad se přeceněkdo
povolanější najde, kdo by p. dr. Formánkovi odpo
věděl s aa patřičných místech vyložil a dokása!, še
tu také jest ještě Hradec Králové a celým sererový

chodem, který v přáních a požadavcích ode ohledněregulace má ne poslední platné elovo. Či prospíme
na Hradecku všecko? Na Pardabsku s chvatem při
pravají se na blíšící se regulaci. Tak politický lab
svobodomyslný v Pardobicích uvušuje o hospodářské
důležitosti průplavu pardubicko-přerovského, vsosl
za dobré, ba notně, utvořit) ze středu svého komitét,
jenš by projekt tento všech jeho stránkách měl
venstále na zřeteli.Ňa týž účel jmenovaný klub
svolal minulou neděli do Pardubic achůzi, která byla
četně navštívena. Pozval si sem známé v tom obora
snalce a pracovníky, inženýry a professory Smrčka
z Brna a Hrázskéhos Prahy, kteříšto pojednárajíce o

průplavu pardabicko-přerovskéma splavněníLabe vůbecukázali oba na velikou důlešitost průplavu, stavíce
ardubice do středu tím vzniklých prospěchů. Věe

možně má se pracovatí k tomu, aby projekt kanali
sační vyhovoval tužbám Pardubic a dbáno bylo při tom
nejen zájmů plavebních, ale i zájmů průmyslu a ze
mědělství. Na vláda se bude naléhati, aby v Pardu
bicích zřídila co nejdříve expositaru c. k. řediteletví
pro stavbu cest vodních, pro práce předem vytčené.
— Ale u nás na Hradeckupilaě se jen radímeo vše
obecném, rovném a přímém právu blasovacím, blá
sáme do světa, jak před naší pokrokovostí studená
tma se rosprchává, a nestarajíce se o průplavy na

Hradec mlčky pracajeme Pardubicům do rakou. Snadse na jaře podle Orlice a Labe nasásejí divotvorné
stromy americké, s nichž pak přechatné ovoce prů
plavové samo nám do úst spadne.

Úmertí. K ránu dne 93. t. m. zemřel vášený
měšťan sdejší pan B. E Tolman; zasedal v zastapi
teletva, by) dloaboletým předsedou Slavjana, poklad
níkem naší Cyrillské jednoty, vyvíjel všestrannou čin
nost upolkovrou vůbec, Ačkoli před krátkou dobou
uleh), přece jen zpráva o náblém úmrtí obecně pře.
kvapils. Čestná mu budiš paměť!

Nový závod. Pan Ant. Kalita, zračný kam
nář, vrátil 6e po osmiletém přesídlení zpět do Hradce
Králové. Jiš před osmi roky jeho práce docházela
obecné obliby; doporučujeme jej tedydalší přízni.
Bydlí na Svatojanském náměstí, č. 88. vedle Besedy.

Farním úřadům. U krajskéhosouda v
Hradci Králové odsouzen byl dělník udávající, čo ae
jmenuje Josef Podolník (též Schneider), že přísluší do

uchovršic (okres Úpice)a narodil se dne 32.února
1883 v Pardubicích z otce Čeňka Podolníka, cakrář
ského pomocníka a matky Kateřiny rodem Marešové
(Prokšové neb Schneiderové?; Děkanský úřad v Par
dabicích však ozaámil, že Josef Podolník v tamních
matrikách křtěnců snám není. Otec jeho Čeněk Po
dolník udal, še ve jiš nepamatuje na to, kde jeho
dvacetiletý syn se narodil a kde byl křtěn, snad ce
prý tak stslo v některé obci za Prahou, když ©ma
šelkou svou Kateřinou rodem Marešovoa ubíral se
na chmel. Žádají se proto důstojné farní úřady, by
datech narožení jmenovaného Josefe Podolníka pátraly
a případnýpříznivý výsledek státnímu sastupiteletví
vHradci Králové Inekavě oznámily.

Vojtěch Václav hrabě seoSternberka
vydal provolání k voličům venkovských obcí voleb
ního okresu Královéhradeckého, vystapuje jako sa
mostatný kandidat agrární.

E Jaroměře. Ve středu dne 35. t. m. slou
ženo bylo v děkan. kostele na žádost okresního vý
boru jaroměřekého epívané regujem za v Pánu seenu
lého zasloužilého okresního starostu, říšského a zem
ského poslanceJana Jaroše, vJdp. děkanem Antonínem
Štěpánkem s assistencí dp. kaplanů Šorme a Dittricha.

Spolku sv. Vincence Povlanského
konference sv. Jiří v Hestelel nadOrlicí
ošetřovala v 6. správním roce 74 chudých s udělila
868 almužen. Rozdéno bylo 1648 metr. ctů chleba,
16:49metr. ctů mouky, 882 metr.ctů krapice, 10 kilo
rýže, 17/, metr. ctů uhlí, 1 litr vína, 13 sukní, 11šatů

dětských, 16 trikových živůtku vln. dětekých, 24plžponožek, 24 párů šen. punčoch, 34 párů dět.pančoch,

86pár nátepniček, několik sbytků barchetu s šátků.— Vydáno K 1856 a 94 baleřů. — Příspěvky do po
kladny tvořily sbírky členů činných při echůsích kon
ference, jichž odbýváno 53, milodary na „chléb av. An
tonína“ a;almušny dobrodinců. — Konference vzdává
P. T. šlechetným dobrodincům za laskavou podporu
ve skutcích milosrdenství erdečné díky slovy „Zaplať
Pan Bůb!“ Z podporovaných nuzných zemřelo v Pánu 11.
— Činností Baší mnoho nouse bylo smírněno, ne však
odstraněno, proto nutno ošetřovati chudé dále a k tomu
cíli prosíme všechny P. T. přísnivce chadíny o pomoc.
Konejme dále skutky tělesného i duchovního milosr
denství z lásky k Pánu Bohu, jené chce, abychom pro
Něho oo nejvíce dobrého potřebným bližním činili.
Běh nepohrdá aní věcmi nepatrnými, sa malé dává

veliké, za časné věčné, sa pomíjející nepomjitelné,za nás — Sobe! — Nemůžeme býti štědřojšímik sobě,
jako jsme-li štědrými k chudým pro Boba. Pán Bůh
užitečnou daň nám ulošll s k vybírání ji astanovil
chudé. Řidme se radon starosákonního Tobiáše: „Bu



„deme-li míti maoho, dárejme mnoho, jestli málo míti
bademe i s mála rádi udélovati hleďie: odplatu za

„jieté dobrou akládáme sobě ke dni amrti“. Sr. Bor
merd pak dokládá: „Našedobré skutky neshynou, jak
by se událo, nýbrš Žasnost semenem jest pro věčnost“.

Z Nochanmie. Že nám chybí charakterů, je
věsobocný stesk vůbec a u nás v Nechanicích platí
to o otraně, která chce vlásti, zvláště. „Ni zisk ni
slávu“ zahráli si naši Sokolové a přece si v šivoté
scela jinak vedou. Divadelní prkno a divot, to jsou
u nich pojmy protichůdné. — Divadlo má vychovávati
charaktery pevné, celý život spolkový má býti zroad

Jem řádného života. To naše sákolisí vypadá však
scela jinak. Na jevišti, vořejně provolárá 00 „oláva“,
ověnčuje se růžemi přední činovník, salvy potlesku
ss rosléhají a když opona spadne a přední herec do
brál evou úlohu — odešel na věčnost — roznášejí se
historky o vydírání peněz, podvodech, machlech, vše
lijakých přebmatech, zkrátka hřeší se proti zlaté sá
sadě „o mrtvých nic slého nemluvme“. „Bylo na čase
že zemřel“, „dále by to bylo nešlo“, „měl štěstí i ve
smrti“, tak se mlaví o předáka spolku. Špinavé prádlo
nosí se ne veřejnost, pomlonvá se, kdyš ve brániti
nemůže. Tak ae odplácí svět — a všecka sláva roz
padla se v nivec — obrátila se v pomlavu a ubližo
vání na cti. Z toho ať si příslušné kruhy vezmou po

"Baučení, jak veliký je rosdíl mezi divadlem a skoteč
ným šivotem, mezi fangličkářstvím a uniformoa a
skatečným pěstováním charakterů. Jame té zásady,
když korporace, epolky, školy prokázaly čest po emrti,
ať nade brobem zavře se všecko - sic přejdevšecka
oslava v blamáš před širší veřejností. Tolik oznáváme
za potřebné připomenouti. — Obracíme se ke drahé
straně v našem veřejném šivotě a to k intelligenci,
aby se probudila k úkolu, k jakému ně tóměř v kaž
dém sebe menším městě dávno dospěla, posíliti a apev
niti kronšek ušlechtilých zábav, poučování a vědecké
četby. Schopných a vzdělaných mužů je dosti, jen
vůle dobré se nedostává. Kritisovati, vzdalovati se a
vybýbati divota veřejnému a přenechati roli silám
neschopným znamená minonti se cílem. Velice dobře
pochopili úkol ten zvláště na jevišti p. Dr. Štolba a
ve spolkovém tivoté p. Dr. Stross, vaiělávajíce a po
učujíce a obrátili k sobě pozornost i nižších vratev
města. Budiž však zdejší intelligenci čest, že ctí jich
památku, jek jsme toho byli svědky o pohřbu pana
Dra Strossa. Bohdá, že i důstojný pomuík postaven
bude v sadech Strossových, na který se slušná částka
(peněz už sešla. Registrujeme další události v našem
městě, totiž takové, které zasluhují zmínky a mají

. skatečnoa cenu pro další vývoj města. Více budoucně|

Zlodějská organisace. V Kyšperkua
nejbližším okolí zanechali v noci z pátku na sobotu

op své činnosti členové tajné jakési sorganieovanéslodéjské společnosti. Tak vytlačili okno v bytu tov.
mistra p. Vinc.Mikysky v Kyšperku, byli však v čas
zpozorováni a zaplašení. Na to odebrali se hledat si
práci do Orlice, tam navštívili byt p. říd. učitele,
poovítili si dvakrát do okna, ale i ta jim dáno na
srozuměnou, že pořádní lidé ve dne pracajon, v noci
spějí a že o tekovéto dělafky se nestojí. Té noci ještě
asi na 6 místech v Orlici kradli, a kradli všecko, co
-s9 dalo: mléko, brambory, taky hnusy a podobné věci.
Krádeší spácháno na vůkolí už více, tak nedávno na
př. v Dlouhoňovicích, v Helkovicícb u Žamberka a
dosud. zlodějům na stopě úřady nejsou. Jedná se tu
o společnost, která není dosud v rejstříku společen
stev řádně zanesena a takové se „pracovat“ nedovo

naje proto se strany četnictva po výboru se pilněpátrá.
Z Velké Onřímě u Nolmice. (Vánoční

hra — BRozmarpřírody) V neděli dne 13. prosince
poprvé a 20. prosince podruhé hrály zdejší školní
-děti dojemnou vánoční hru „Sirotek u jealiček“, jež
přivábila mnoho obecenstva jak z blízka tak z dálí.
Divadelní sál byl přeplněn daleko před počátkem hry,
takše mnozí ač neradi musili 6e s nepořízenou navrá
"titi domů. Dítky dokázaly, co zmůže dobrá vůle a
vytrvalá píle. Jednotlivé scény vyvolaly velice hlučnou

pochvalu, jíž si také děti s neunavným dirigentem p.anem Kotkem, správcem školy ve Staré Huti, vším
právem zasloužily. Zpěvy byly precisně nacvičeny,
soubra výtečná, takže všichni přítomní obdivovali
mladé debutenty, kteří si na jevišti počínali jako
staří, vyškolení herci. Čistý výtěžek věnován na oša
cení chudé školní mládeže a na ústav polévkový.
Někteří přísnivci té chudé dobrotiny, nemohouce se
osobně předatavení súčastniti, zaslali peněžité obnosy.
Mezi jinými vzpomněl též školních dítek svým pří
spěrkem vdp. Hugo Doskočil, bisk. sekrotář a cere
monář v Hradci Králové, bývalý to zdejší kaplan, je
hot blahodárné působení jest zde ještě v živé paměti
— důkez to, že i český kněscítí s osadníky němec
kými, mezi nimiž působí, a še na ně nezapomíná ani
tehdy, když Proařetelnost Boží na jiné místo jej od
volala. — Sbor učitelský ve spojení s místním ducho
venstvem dokázal, že spojenými, svornými silami mno
ho se dá třebas na malé osadě dosíci. — V přifařené
obci Malé Oařimi budí všeobecnou pozornost vrba,
jež v tomto měsíci podruhé kvete. Tatáž vrba i roku
loňského v prosinci roskvetla. „Kočičky“ jsou tak
veliké jako o velkonocích — věrať hříčka přírody.

Ze Svratky. (Coláska pojí,mořenerozdvojí.)
Veledůstojný pan Josef Šinkmajer, farář v Jowa City
v severní Americe, saslal katolíkům farnosti Svratecké
486 K, ješ mesi katolickými americkými Čechy sebral
s přáním, aby onen obnos rozdělen byl těm, kteří le
tošního roku krapobitím nejvíce utrpěli. Milým bra
třím sámořským a jejich obětavému a horlivému du
chovnímu správci, veledůstojnéma panu Josefg Šink
majerovi, vzdávají podarovaní vroncí díky a volají:
„Zepleť Pán Bůb!“

Z Úpice. Odbočka všeodbor. sdražení křest,
"dělnictva v Úpici pořádáv neděli 27. prosince diva
delní představení „Krásná Sidonie“. Činohrave 4 jed
náních od Zohooke. Začátek v 8 hod. večer. Předpro

"dej lístků ve spolkové místnosti.
Uzavření dolů kutachorských. Dne

'30. listopadu byly přístapné části dolů kutnohorských

komissí sestávající s horního komisařeP dra.porte, o. k. komisaře p. Rad. Vichra, c. k.inženýra

p. V. Cáslavského a sástapců správy dolů problédnuty
a zavření jich následkom ukončení dolování ustano
veno.

Ze Ebraslavie, Obyvatelstvonedalekéves
nice Hotlína nezapomene hned tak na odpoledne 6. pro
since. Z mlbavých mračen snesla se najednou v naší
krajině dosud nevídaná obluda, připobleda na niž
smocnilo se všech pravé sdůšení. Tóprve když ukázali
se a obludy té důstojnické uniformy, dodali sí musi
koráše a přistoupili blíže. Nevídaný zjev byl ovšem
vysvětlen. Do obce sestoapil J. V. p. arcivévoda Leo

Id Salvator s balonem zrovna před hospodu p. Po
orného. Na pokyn Jeho Výsosti byl balon složen a

p. arcivévoda veše) do hostince, kde posvačil s chutí
čaj se vzácným jema příkuskem — českým řepánkem.
Pak bylo naloženo vše na sáně a p. arcivévoda s prů
vodčím, hrabětem de la Vaulx, odejel na košatině sel
ské do Kutné Hory. Tam ovšem spůsobilo objevení se
urozených vzdachoplavců poplach. Také dostavili se
bned p. okr. hejtman, p. plakovník a důstojníci do
hotelu Moravcova, aby přivítali p. arcivévodu. Ten
strávil večer v divadle Sukově za jejich přítomnosti
velmi srdečně a nočním vlakem odejel do Vídně. P. ar
civévoda svou nenuceností a srdečností zavjsl všecky,
s Dimiš 6e setkal.

Z Kutné Hory. Věpobecnástagoace je
snamením našeho veřejného života. Už i zábavy po
čínají naše obecenstvo nuditi a tak se stslo, že na
př. jindy tak četně navštěvovaná mikulášská zábava
v Sokolovně letos zela prázdnotou. Slibovaný dobro
činný čistý výtěžek skončil fiaskem. Jako novinka
roznáší se městem, že se má obci dostati Sokolovoy
darem od spolku, který není s to, aby nesl další ná
klad na umořování půjčky a na udržování budovy
v dobrém stava. Nevíme ovšem, bude-li tento present
dle nynějšího regime přijat a velikon ochotou. Máf
obec atarostí dost a dostse svými natnými passiv
ními podniky. — V neděli 19. t. m. konána byla
schůze rolníků, na niž pozvání byli i mlynáři, kru
peři a pekaři, aby porokovali, jak čČelitisoutěži s uher
skou moukou. P. řid. Cicvárek mluvil krásně a pře
ovědčivě, ale nevíme, zdaž volání jeho nevyzní na

práráno při známé naší netečnosti a nestatečnosti.louho bude ještě trvati, nač obecenstvo náležitě bude
vychováno prootázku svépomoci. Dosud u nás toho
nevidíme. Našeobecenstvo domnívá se, že dosti učiní
vlastenecké povinnosti, když ročně dá koranu na Ma
tici, že ale má podporovati českého živnostníka a
obchodníka, na to zapomíná úploě. Nynější předvá
noční doba je toho stkvělým úkazem. Jenom třeba

pohlédnonti na zásilky k nám přcházející a zvláštěo rodin vlastenecky proslulých, nebo tak pozorovati
příliv konsumentů do nádherných našich obchodů na
prvních místech položených, bohužel v rukou ne na
šich 89 nacházejících. Nedivíme se ostatně vidonce,
jak vychovatelka veřejnosti, česká vlastenecká šurna
listika, přebnaným bombastem obecenstro žene do
krámů těchto „našinců“.

Z Cáslavě. Máme tedy nové představenatvo
a s ním prý zavládnou i nové poměry. Přáli bychom
si tobo v sájma obce, aby konečně ta jednostranná
dosud pozornost byla věnována širším obzorům, osvě
tovějším snahám. Trapně působí, když na př. slyšíme
o stavbě nových kasáren, nové vojenské nemocnice a
o stavbě, vlastně přístavbě gymnasia ani mak. Snad
nový pan parkmistr jinak na to bude nazírati. Nové
zastupitelstvo, uznávajíc činnost bývalého purkmistra
Fialy, jmenovalo bo obecním inspektorem. — Nová
plynárna působí značné starosti svým původcům.
K vůli ní zvoleno bylo o jednoho radu městekého
více. Zdá se, že na papíře počty dělaly dojem velmi
pěkný, ale v praksi nelze se ho nyní dodělati. Obe
censtvo pak chová se k novému ovětlu velmi zdrže
livě, ne-li chladně. — UÚřednickýklub pořádal dne
12. t. m. umělecký večer, při němě obecenstvo mělo
přílešitost vyslechnouti virtaosní hru pane Bachtele,
právě v Praze s nadšením přijstého. O palmu večera
dělili se s ním sl. Říhova z Nov. Bydžova, al. Lin
hova z Praby a p. Suttner, virtuos na lesní roh. Ani
movaná zábava na novo potvrdila reputaci klubu
jako předního střediska společenského života.

Z Čáslavska. V krazích našehoobčanstra
zvláště vyznání erang. způsobil nezměrný poplach list
statkáře p. Výborného z Krchleb, v němž bezohledně
vystopuje proti tendenčním, losvonromistickým sna
hám čáslavského presbyterstva Je k toma potřebí
značného odhodlání a p Výborný zaslabuje plného
usnání, že nebál se vytknouti snaby tyto politické a
protičeské bez ohledu na osoby. Takové otevřené sta
tečnosti přáli bychom si u mnohého s našich lidí.
Jsme zvědaví, co řekne tomu veřejnost naše, která
skrz naskrz ovládána byla dosud tomi oyní v tak

podirné světlo postavenými předáky erangelickými.edivili bychom ce, kdyby při známé netečnosti šla
přes to dále, snad i obětajíc p Výborného, jemuž
tento krok ovšem těško bude omluven u souvěrců.

Z Ledečska nad Sázavou. Úmrtímpo
slance dra. Brzoráda uprázdnil ee u nás mendát a
jak proběhla novinami zpráva, tu náš kraj má te
státi volebním kolbištěm strany pokrokové. Učitelstvo
našeho okresu prý bude agitovati pro p. Hajna, re
daktora „Samostatnosti“. Že Mladočeší značně porbyli
avého vliva o nás, ukázala volba do sněmu, kde pro
razil agrárník, ale že by tu byla půda pro pokro
kářatví, nemůšeme zrovna říci. Snad učitelé jednotlivci
budou agitovati, ale učitelstvo sotva. Má toho kor
tešovatví po krk. Ovšem naděje takového kandidáta,
jakého ohlašují v osobě dra. Šabrta, možná že by
byly velmi slabé. Bude potřebí postaviti mnše © na
šimi poměry posázavskými obeznámeného a opravda
vynikajícího, třebas nebyl zrovna prononoovaným
Mladočechem a pak to půjde. Jinak ovšem mohlo by
nastati osudné sklamání.

oŽitné:

Různé zprávy.
Upozornění. Příští číslo Obnovyvy

jde ve čtvrtek ráno dne 31. prosince. Za
tou příčinou prosíme P. T. pp. přispěvatelů,
aby nám zprávy své zaslali nejdéle do stře
dy ráno.

Příloha. K celému dnešnímu náklada přilo
eno provolání P. Albána Schacbleitera.

Ce dělá odpadlík Iška © Opustivsvou
„starokatolickon“ obec, odebral se do Ameriky; myslil,
že pro chameleony, kteří se svým přesvědčením kra
maří, jest v Americe teplejší hnízdečko přichystáno
neš u nás. A že přes moře nespěchal k vůli šíření
nějakých svérázných zásad, ale jako ochotný slaha
toho, kdo bo najme, k toma se sám na schůzi nově
reckých „Osvojenců“ 1. července trochu nejapně
řisnal: „Ano, zalošil jsem v Praze českou staro

katolickou obec. Vyčítá-li mi někdo, že byla a jest to
řece jen také církev, neopírám toho. Starokatolictví

je polovičatostí, je vsak zároveň pokrokem.(Ja
kým?) Přišel jsem do Ameriky v úplné neznalosti

poměrů,krajané, Nevěděl jeem o tom, že většina kra
janů již dávno vymanile se z objetí církve. Domníval
jsem se, že zde v zemi svobody bude snadno sesku
piti sdejší krajany v podobnou samostatnou organisaci,
jakou jsem založil v Praze. Jako čistě svobodomyslný
agitátor v Prase zůstati jsem nemohl, poněvadž ne
mohl bych dodělati se pro svobodomyslnost v Prsze
nikterak takových výsledků, aby vyvážily škodu, která
by nastala, kdybych byl — problásiv se tamza čistě
evobodomyslného — tím rozbil organisaci starokato
lickou, mnou tak pracně vybudovranou.“ | Nato si stě
doval, že jeho „upřímnosti“ a stálosti pracovati ve
směru nevěreckém nevěří se ani v krazích „Osvojenců.“
Prý „Nejsou to ani tak néjezdy zdejšího katolického
„Národa“ (proč schůzi dnešní avolávám), jako spíše
různé více méně ostré poznámky některých listů za
stupujících týž směr, v němž chci zde působiti.“ Dále:

Upřímnost mého úmyslu, působiti ve směru svobo

domyslném, brána také v pochyby, poněvadž doprovázelo mne odjíždějícího z Prahy na nádraží mnoho
starokatolických stoupenců, kterým jsem slíbil, če po
drším bnutí to na zřeteli a že Čas od času vrátím so
k nim, bych přednáškami je posílil.“ Tedy Iška sám
se přiznal, že v Čechách neučil podle svého „pře
svědčení“, ale že mámil vědomé svou náboženskou
obec „polovičatostí.“ Při odchodu z Praby sliboval
avým ovečkám morální podporu, za několik dní

v Americe však odvolával způsobem ponišujícím vše,čemu v Praze učil a to proto — jak z jeho řeči vy
svítá — že nebylo pro „starokatolického“ agitátora
v Americe práce. Sami protestanté byli velice pohor
šeni, že bývalý náboženský „reformátor“ začíná sta
věti na podkladě holé nevěry. A tento chameleon,
který dovede kramařiti s ideály nejvyššími dle toho,
co to vynáší, stavěl se u nás zastancem ryzího kře
stanství! S farizejským nadšením horoval pro posi
tivní zásady nauky Husovy, aby je bned zas zrazoval.
Mysli! si, že Amerika jest rájem pro obchodníky
s přesvědčením, ale jíš nyní poznal, že jalové fráze
platí v Americe míň neš v Čechách. V Chicagu, kde
mluvil před sektou novokřtěnců českých, byl tělesné
stýrán; vSt. Luisu vypovězen nejdřív ze Slovanské
Besedy a pak i z města. A tak již i v té Americe
dohrál. — Člověk bez zásad a chtěl utvrzovati v zá
sadách lidi jiné.

Pense niššího duchovenstva jestmezi
stavy nejbídnější. Tyto dny proběhlu novinami zpráva,
že zasloužilý kněza vlastenec, alovatný národopišec
moravský Ig. Warm, stařec 79letý, musí jíti násled
kem odnětí raky do pense, která dle stávajících no
rem nebude obnášeti ani necelých 600 zl. — Asi po
Sdleté službě ani ne celých 600 zl. pense| Kněz na
nejvýš zasloužilý — to zdá se býti nemožným — a
„díky“ kněžské kongrui v Rakousku přece prav
divým! Celý náš národ zajisté stojí za svými po
slanci, kteří tyto dny v říšské radě podali k ministru
kultu interpelaci, v níš na bídné příjmy nižšího du
chovenstva jak v aktivitě tak v pensi poukazují a žá
dají upravení resp. zvýšení příjmů pro naše kněžetvo,
které co do platu jest mezi všemi stavy pravou po
pelkou. Jest věra svrchovaný čae, aby pro naše nižší
duchovenstvo již jednou něco se stalo. Jen vedení
matrik stálo by stát, vlastně poplatnictvo, hezkých
pár milionů, a kněžstvo je vede vzorně a — zadarmo!

Besídky učňovské. S mnohýchstran po
ukazuje se Da nezvedenost učňů, takže pozorujícíma
bezděky zachvěje se erdce bolestí při pomýšlení, co
vykvete nám s takově mládeže. Kdy mnohý širnost
ník o duševní povznesení a tělesnou zdatnost svěže
ného učně se nestará, když se i ae strany vládní
v tom směru nemaocho dělá, netřeba ještě malomysl
něti. Jsou to i v řadách živnostnictva šlechetní lidu
milové, jsou tu různé spolky, jimě opravdové zušlech
tění a vzdělání dorostu není přece prázdným heslem.
Tu třeba v příhodné chvíli učně shromášditi, řadn
jich přehlédnouti, s otcovskou laskavostí k nim se
přikloniti, nabraditi jim želaný koutek otcoveký a pak
není pochyby, še v mnohém mladíka ujme se símě
zaseté. Tímto směrem snaží se bráti občané na Budě
jovsku v Čechách. V obrodu obchodní a živnostenské

komory budějovské působí toho času tři besídky ně
ňovské, které všecky vznikly buď z podnětu neb za
činného účastenství komory. Besídka v Č. Krumlově,
zřízená a vydržoraná tamní Řemeslnickou Jednotou,
vykasoje sa první období činnosti působnost velmi

přknon. Učňové sešli se od polovinyprosince 1902doonce dubna 1903 celkem 16krát. Program besídky
byl takový: Nejprvé podána byla nčňům svačina, Na
to přednesena nějaká poučná přednáška od členů Ře
meslnické Jednoty neb hostů. Učni přednášeli básně
a články, četli pohádkya povídky, provedeno divadlo
a kouzelnou avítilnou. Členové jednoty vypravovali
skušenosti ze šivota, předváděli zajímavé druby vý
roby řemeslné (výr. růží s cukru, barvení dřev). Po
každé besídce podělenijeden neb dva učňovré dobrou

sábavnou neb poučnou knihou, obrasem a pod.,a to
tak, že o předmět bylo losováno. Kniby byly také



učůům půjčovány. Poučných přednášek vykonáno 12,
přednášek učňovských bylo přes 60. Besídka požívala
eubrence komorní 100 K, roka loňského prozimní
období 3902/5 adělené; zemský výbor král. českého
k doporučení komory věnoval na zřízení besídky sub
venci 800 K. V besídce českobudějovské cvičili se
učňevé také ve zpěvu národních písní, podnikali vy
cházky a výlety. Podobně mohlo by se pracovatí
i jinde a jistě by pak obětavost jednotlivců přinesla
prospěch všeobevný.

Proti uherské mouce, V KosověHoře
u Sedlčan nezůstali pouze na prázdném rozhorlování
se proti mouce uherské, jak se i jinde po vlastech
našich stalo, ale přešli ke skntkům: obecní zastupi
telstvo ueneslo se totiž vybírati přirášku s uherské
mouky, která se v městě spotfebuje. Skutky nás je
Dom spa-í, ale ne pouhá slova.

Radlové paprsky. Paprsky nověodkrytého prvku radia působí na lidskou kůži tím, že

slehka ji připalují; Porey tyto při novotvarechhojí rány a stahují je. Majítudíž velkou chemickou
podobnost = paprsky Róntgenovými. Londýnští, ber
línští i vídeňští lékaři sbledali, že radium jest důle
žitým lékem kožních nemocí a že paprvky jeho, ač
v mnobém chemicky od psprsků Róntgenových se liší,
mají na kůži a její různé vředy a hnisavé rány zna
menitý hojivý účinek. Že by však radium mohlo ale
pým prostředkovati světelné pocity, dosud nebylo
prokázáno.

Blehopřejné dopismice movoroční
s krásnými, allegorickými kresbami „akademického
malíře p. Bottivgera vydala Ústřední Matice Školská
v Praze a prodává je po 12 h v drobném prodeji.
Obchodníkům poskytuje se arcif obvyklá srážka, zboží
však platí se hotově. Podle vzorků, které nám byly
zaslány, jsou pohlednice tyto dílem opravdu umě
leckým a doporučujeme, aby místo výrobků cizích
bylo těchto matičních gratalačních lístků hojně pou
žíváno. Obchodníkům pak radíme, aby co nejdříve
objednávky učinili pokladně Ústřední Matice Školské
v Praze, Spálená ulice 24. :

„Hlatiee Česká“, sbor společnostiMusea
král. Čes. pro vědecké vzdělání řečia literatury české,
dovoluje si upozorniti pp. členy, kteří letošní příspě
vek dosud nezaplatili, by tek učinili do konce roku,
aby neztratili právo na podíl roka 1903. Doba ny
nější poskytuje všem, zvláště pak ct. pánům rodičům
Pp. studajících vhodnou přílešitost dáti jim jako dá
rok štědr07ečerní a novoroční členství „Matice České“.
Nově přistupující pp. členové, kteří zaplatí buď celý
doživotní příspěvek 105 K, neb aspoň první roční
vklad 21 K, mají právo dostati knihy ze rok 1993
v ceně 2) K. Seznam spisů a řád pošle se na požá
dání zdarma a veškeré dotazy zodpoví expedice „M.
Č.“ v musen král. Čes.

Našim přátelům. Dokončivšes pomocíBoží
přítomný ročník Obnovy, vzdáváme uctivý dík všem
svým příznivcům. Prosíme snažně za další podpora
mravní a hmotnou. Udávejte nám adressy mužů ka
tolicky smýšlejících, abychom jim mohli Obnovu na
ukázku zaslati. Kdyby každý odběratel náš získal nám
jen jediného nového abonenta, zdvojnásobil by se počet
našich předplatitelů. To mějž každý na paměti|

Každý člen dražetva, platící na jeden exemplář
Obnovy 10 K, obdrží všecky následující exempláře za
cenu poloviční. Nikdo neopomeň této výhody použiti
k šíření našeho tisku! — Šťastné svátky a hojnost
požehnání Božího v příštím roce přeje všem váženým

přízoivcům redakce a administrace
Obnovy.

Listárna redakce.
Lurdukon vodu obeterávaladosud knib

tiskárna benediktinská v Brně, Dominikánská ul, 4.
Do Nového Bydžova. Žs dp. Šmejkalda

roval též na pomník Třebízského 5 koran, víme od
jinud; víme též, že jeho a pana porkmistra přičiněním
sebralo se hned 58 korun. My jame však uveřejnili
pouze jména těch pp. dárců, kteří zaslali peníze di
rektně nám. Kéž jest obětavost Nového Bydžova pří
kladem jiným!

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu dne 30. prosince 1903, o Z. hod. odpol.
v diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 400—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

"Uržní zprávy.
V Hradci Hrálové, dne 19. prosince 1498

1 bl pbenice K 11:60 —12-30, dita K 9:40 —9-70, ječ
mene K 880—960, oves K 5-20—6-60, prosa K 880
—0'00, vikve K 8:30—10%20. brachu K 1600—10*20,
čočky K 2000—2240, jahel K 2000—0000, krup
K 16-40—2000, bramborů K 300 -8-40, jetelového
semene K 7600—9000, máku K 24-50—8000, Jně
ného semene K 18:00 —20'00, 100 kg. žitných otrab
K 9-50—10%50, pšenič. otrab K 9'00—11'00, | kg.
másla K 2-10—2'40, 1 kg. sádla vepřového K 186—
000, 1 kg. tvarohu K 0-22—0-26, 1 vejce K 0'07,
3 kopa cerele K 1-00—2 00, 1 kopa petržele 2:20—
440 1 kopa kapusty K 1-20—1:40 1 hlcibule K 400
—4'50, 1 kopa drob. zeleniny K 1:20—20, 1 pytel
mrkve K 1'20—1-40, 1 hl. jablek 8'00—1200. t hl
hrašsk K 6-00—10'00 Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové 19. prosince 1908 odbývaný 'přivezeno bylo:

1) obilí: pšenice hl 677, šita 830, ječmene 660, ovsa
888, vikve 16, hrachu 35, čočky 5, jahel 8, krap 6,
jetelového semínka 506 máku 8. *) Zeleniny: cerele 52
kop, kapusty 98 kop, cibule 84 pytlů, drob. zeleniny
67 kop, mrkve 82 pytlů, brambor 92 hl, 8) Ovoce:
jablek 10 bl., hrušek 2 hl. 4) Drobného dobytka:
vepřů 18 kusů, podavinčat 517 kusů.

Sdělajeme, že pošleme í 84

STIT W fělendář
sdarma franko

každému odběrateli „Obnovy“, který vyrovná před
platné na„Obnovu“až do komce roka 1904
ve dmech 19. až 80. prosince.

Též zdarma obdrží náš kalendář kuždý
nový předplatitel „Obnovy“, přiblásí-lise
v téže lbůtě (od 19. až do 30. prvBince t. r.)

Doufáme, že se poskytnutím této výhody
čtenářům zavděčíme a že výhodné příležitosti bude
hromadně použito.

Administrace „Obnovy“
v Hradci Králové.

Jana Leopolda Haye,biskupa krá
lovéhradeckého, Zpráva o visitaci
far kraje Cáslavského, již roku
1783 k rozkazu císaře Josela II.

vykonal.
Podává Dr. Vácslav Řezniček. —Cena 80
haléřů. — Objednávky vyřizuje Biskupská
—— knihtiskárna v Hradci Králové ——
Přítomné dílo vrhá pronikavé paprsky na nábožeuské po
měry naše v době josefinské, v době tísnivého caesaro
paplsmu, jíž povšimnuto důkladněji před drem. Řesníčkem
v přítomném historickém ruchu pouze od dra. Kryštůfka.
I nehistorika a laika bude velice zejímati nazírání biskupa
politika, poslušného sluhy caesaropapistického apparátu

na náboženskou situaci a charakler jednotlivých kněží.Číselná statistika, provedená v jednotlivých farnostech,
jest pro nynější duchovní správce Čáslavského vikariatu
zvlášť výrnamna. Dr. Řezníček pečlivým, precisním pře
kladem německého referátu Hayova vykonal naší historil

službu velice platnou.

byt pro dívku
žákyni zdejší měšťauské školy, suchý, světlý,
čistý, kde by měla pečlivý dozor a cbutnou do
mácí stravu, u spořádané katolické rodiny neb
vdovyv Hradci Králové

hledám od nového roku 1904.
Piano k použití žádoucí, ne však nutné. —

Ctěné nabídky s vypsáním domácích poměrů 8
udáním nároků přijímá do 28. prosince 1903
redakce „Obnovy.“

K době vánoční a velikonoční.
E »zedřevařeJesleChrámovézs, petr

ez Božíhroby“
slohem kostelů
souhlasné

AK +ss Mys , v reliefu řezazí jté.
čs KřÍŽOVÉ CESTY„26,nobste.

=. Šenf“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

oVáv ee | umělecký závod sochařský A řez
ŘE“ bářaký

josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VI1 Sklad Karlova ul. č. 50.
v domě 8+. Vá:lavské záložny od 1./XI. 1899.Illustr. cen
níky, nákresy a rozpočty frko. Výhodné plateb podmínky.

Nejlevněji s úplnou zárukou

= stroje ŠICÍ,
na praní prádla a váhy

doporučuje tovární skladFR. CERHY
v Hradci Králové (vedle Grandhotelu).

Víno "8%
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbortinu« v Hradci Králové.

prlěkyoslní
voskové i polovoskové "Big

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
c. a k, dYorní dodavatel.

Starý solidní českýzávod, založený r. 1800
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bísk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičkyoltářní z čistého vosku včelíhoi
druhy levnější,dále pasohaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná; podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se posloubí.

Malínský
© křen! ©
Ochrannou snámkou opatřený.

6 kg. 15 kořenů K 550
6 kg. 20 kořenů K 450
5 kg. 30 kořenů .. K850
Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

JE. Císa wMalíněu Kutné Hory.

Mádherné

we- DARY!
Moderní umělecké obrazy skvostné za
rámcované, zrcadla a rámce všech druhů
vlastní výroby, stojánky na fotografie,
toaletní a ruóní zrcadla, nástěnné plastiky,

sochy a nejrůznější umělecké výrobky.
Veškeré potřeby psaci a kreslicí, novinky
dopis. papíru v kagsetách, alba, poesie,
modlitební knižky, obchodní knihy, kala
máře, těžitka atd. atd. vše vo velkém vý
běru a cenách levných z vlastního skladu

doporučuje

Jos. Hieslich,
závod umělecký a papirnický

v Hradci Králové.
Obrovskývýběrnejnovějšíchdopisnioc

vánočních, novoročních atd.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chuti výtečné
5 kg lábev poštou franko za K 640. - Malinovew
šťávu pravou přírodní, jemně 8 cukrem zavařenou5 Wg.
láhevza 7K.Zavařeniny marmelady,kplněníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou,
revizovou a Šípkovou, 1 elegantníplechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K. aneb 1 bednička ob
sahující všech 5 druhů, neb druhy dle přání za 7 K.
Mixed plickles, zeleniny a ovoce v octě, pikantní

říkrm ku každému masu se hodící. 6 kg. bedničku 6 K.
oštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po zaslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEĎ,
oukrář v Polici n. Met.

Ve velkém ceny dle dohodnutí.

Levné 8byty
v II. posch. Adalbertina

Ise ihned pronajati.
Pro menší rodiny výhodné.

Téži byt pro svobodnéhopána.
* Bližší sdělí administrace t. I

—



NOVOTÍN

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původníchvserů v jednoduchém| přepychovém
provedení.

Zařizování bytů, hotelů, ví atd.
Stavební práce vmeder. slozích.
Na požádání předloží se původní vsory

a rospočly.

Přijímajíse veškerépráce obráběe:
pro pp. trobláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORB*>Vzorkový sklad látek. P)

Čalounické výrobky a dakorace.

Sklady:

HrgfeaKrál, Pognišllovatřídač. pPardubice, Sladkovského ulice č.
ve vlastnímu domě.

, 0

Bessa práce v Nradet Králové,
Práci «bdrží: Mladší kuihař, trublářský

dělník v Třebechovicích,dva mladšíobuvníciv Or
lici u Kyšperka, obuvník na šitou práci v Rych
nově n K. Příjme se učeň na kočárnictví v Hradci
Králové a učeň na holičetví v Třebechovicích. —
Práci hledají: Mladší zámečník, řeznický pomocník,
lamač kamene žeuatý, jenž by přijal i nějakou službu
a kartáčnický pomocník, který se vyzná ve všech
oborech mimo stětce. — Přihlášky přijímáJosef
Polák, tajemník Všeodborovéhosdružení křesťan.
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

ODB00B©0DRB0DBR02AB22M022226

.—————,———
JAN KALÍIS,

hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.
nabízí vc velkém výběru:

Výtečnékapezníhoda všechdruhů a soastav. Peňdlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné akrosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
u j. v nejmodernějším provedení

g úplnou zárukou !

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky veikých hodiu
na požádání zašle.

Důvéry hodným zásilky na výběr též 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zulošeno r. 1843.

EKSTROM:

6 , o.

? Znáte již ?
novou železnou univer
salní studniční pumpu?

Nezamrzne, nerezaví,
je zpis=bilá ku hnaní vody do vzdálených a výše

lošenýchmíst, postřikování zahrad u
řbitovů, dává úplně Čístou vodu a bez pří

chuti, polámání téměř nemožné.
Jednodachá, avšak trvanjivá stavba, neobyčejně
levná cena. — Za málo peněz mnobo pobodlí a

velká úspora Času.

VÁCLAV STRNAD,
strojírna V LIBÍCI NAD CIDL., výroba pump,

vodovodů a větrných motorů.o -—

»STELLA« V JOSEFOVĚ.

P. T. ČTENÁŘŮM +OBNOVY« 59 SRÁŽKY.
3)

3 Nejlepším štěstím v životě jest zdraví B
zj a kdo chceš sobě zdraví zachovati požívej |<

ju

„|| žáživné :
pá : a

— . F

E — ž
Ř uchary pro nemocné E
8 uchary pro rekonvalescenty |>
| uchary pro trpící žaludkem |,
v uchary zákuskové =
á Jakož i ě
m .. .v “ o

5) nejjemnější čajové zákusky á
+ jedjné k dostání u firmy

46 7„STELLA“ |;
(majitel L. B. Čech), >

suchary a čajové zákusky "ii
JOSEFOV.

CENYTOVÁRNÍ.
*VINNIA

-—

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM.7

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole

čemsta „Vzájemnost“vHrogově. Téžlzeobdržetipartie zboží 30mt, obsabujícíkášdá
růsné látky, zejména: plátna, ozfordy, Dát
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, Kenafagyatd.. jež
nechají se v každé dcmácnosti výhoduě upotřebiti,
za K 12, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

>STELLA« V JOSEFOVĚ

VAVAVAVATAŽŠ|
Nejvyšší vyznamendní rýstarní: ce Výškově roku
1902 zlatá medaile a v Hořscích roku 1903 zlald

medatle.

JAN JIROTKA,
závod sochařsko-štukaterský

v Hradci Král., Pražské Předměstí.
Oznamuji tímto P. T. obecenstvu, že jsem

přeložil závod svůj na Pražské Před
městí do domu Julia Pokorného, vedle hostince
„UWkrále Jiřího“.

Zároveň nabízím P. T. obecenstvu závod svůj
jakožto ueejptihbodnějšíku výběru dárků vá
nočních | novoročních.

Na skladě chovám veškeré druhy sádrových soch,
obrazů 1 reliefů svatých 1 světských. Sochy bílé, imi
tace kosti neb bronzu, nádherně polychromovené.

ORP“Kostelní opravy. "SE
Veškerépráce ornamentalní € figuralní ma fa

gady, dále práce vnitřní k výzdobě salonů, kaváren
vestibulů atd.

Do závodu toho přijmu hocha do učení.

MAVAVAVAVAVA

ita od firmy KAREL ŠIMEK v (.
Žádejte Budějovicích

VZOrKy nových SV. obrázků

Vzorky překrásnýchnovinek vánočních

jsou za K 250 k disposici.

T

Vysmamenán c. k. státní medailí.

Krkonošská zdravotní
í i ostatní druhy čistolněného

p átna zboší doporučujemevřelekuná
kupu sa vánoční dárky od ryze křesťanského
společenstva:

Krkonošský tkalcovoký opolek
„SVORNOST“

v Hoř. Štěpanicích u Jilemnice,

Vsorkové cenníky zdarma a vyplacené.
ORP“ Z každé objednávky, odvolávající se na
časopis tento, věnuje spolek 3 procenta ve prospěch

v bídu a nouzi uvrževých. “gjilj

RAPRY e
hladké, nejlepší jakosti, prodává

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.
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odporučuje známá, osvědčená firma

CENÉMH BUBEN.,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznameván na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyzpamenání čest.
diplom 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

Oltáře, sochyaj.
ve vkusném a levtém 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 1851.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zasleme.

Nejlepší odporučení! Plány u rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.



Vánočnídárky
22“ ve velkémvýběru:veškeré prádle bílé I trikotové pro i pány, “

j mábrčníky kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,damašk. grádie bavlněné

| i lněné,kamafasy, garmitury kávové, jídelní I vlněné, vyšívané 1před) tištěné račníky, deky,stolní běhouny, garnitury, dam. ručníky atd. ©
2 doporoučímvjakostinejlepšía zaij“ ceny nejlevnější. "ij S53

O | mmmLátky pro dámy. mmm
MIEměžské ikoláricy. W ji
OV.oodnt potřebynekoupí. můj novésuřízonýa rozlřoný skladuiprohlčdlo © převěě. ŠVÝ
NVA čením, že většího výběru a levnějších cen, tudíž solidnějšího obeloužení, nikde jinde Y
S00) nenalezne. O ct. příseň a důvěru prosí oddaný

, | STANISLAVJIRÁSEK, |
Ad specielní obchod s Klatovským prádlem a bílým zbožím 5

v Hradci Králové, Velké náměstí číslo 136. |

Každé hospodyňce
možno blahopšáti, bterá © ohledem me sdraví, úsporu
a lahodnesí | Kathreinezovy sladové kávy užívá

Zdvořilá preobo: Pří nákupu merašte pouze
»aladovouhýva«,nýhaš výslovně vědy —=Kaib

reinerovu== dladovsuhávu Nádadia to

U
R

:ee

4,
sčpt „$

aNá

SA| 72kR
DZ,
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Mnichov.ZOE

SLAVIA
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby apodmínkyvynikají oověděcnýmivýhodamialborálnooti.
Věschon zichk náloží členům, neboť

Olava jest úotavem vzíjemným.

Posorahodny jsou svláště eazby:

pro případ úmrtí,
pro případúmrtí a dožití,
ma věno dítkám,
na výsledky množné,
„se 4"/, stoupajícím zúrokováním.
na pojištění pemsí.

4Vposledníchletechvyplácela00
109,dividenda.

Reservy a fondy K 36,906-08282
Dosavadní výplaty K 78,06208%88

Vysvětleníasazbyzdarmazaěle

Gnarální řiditalstvo banky Slavie
vPraze, Havlíčkovonáměstí,

©Předplatné na veškeré

ČASOPISY
denní
modní
zábavné
ilustrované
a vědecké

české i jinojazyčné
přijímá a správně dodává

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariat

Boh. Melichara
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospíšilův, založený r. 1806).

Donáška do domu se neplatí.

„Paramenta.
Ignáce V, Neškudla syn

(protokolované firma) ,

Í v Jablonném nad Orlící (v Čechách)
E Crate P. J. nškadiy, faráře vo Výpraehticieh)

doporučuje P. T. veledůstoja. duchovenstvu f

Vak

Hradec Králové.
Telefon č. (7. Poacl stroj.



Zprávy hospodářské.

Zima sice už nastala, než mírná, která
vybízí rolníka, aby se po svých polích a lu:
kách pooblédl a mnohou vadu ta odstranil.
Zvláště zanedbávané dosud louky volají po
lepší úpravě, ježto právě za uynější drahoty
masa poskytnouti mohou zásobu výživné píce
několika kusům dobytka, jehožto chov hospo
dářství nejvíce povznáší. Za ton příčinou laka
se arovnají, krtčí bromádky se rozhrabou a
za suché povětrnosti převláčíme louky ostrými
branami podél i na příč a vyvláčený mech
dáme buď na kompost, nebo jej spálíme. Na
to rozleje se po louce močůvka, nebo poveze
se kompostem, který je výtečným bnojivem,
na jaře pak kompost se shrábne a na celou
louka, je-li tráva řídká, vysejeme aobré seme
Do travní, načež se louka válcem uválí. Mimo
to hnojí se také louky Thomasovou tmoučkou,
která obsabuje hojnost potřebného fosforu a
vápna. Na korec loukytřeba ji nejméně 200 kg.
Stejného množství přidává se i kainito, obsa
hujícího soli draselnaté. Takto opatřené louky
výtěžkem svým rolníka jistě překvapí.

Vlažsý mápej pre dojnice.

ho obzvláště v menších hospodářstvích rádi
připravují, více mléka. Upravuje se vždy čer
stvý buď 8 příměskem ovesné, žitné neboi ji
né černější mouky, anebo také s příměskem
otrub, trošky sladového květu, pokrutin a soli;
počítá se ho na kus denně asi 30 litrů 8 1—2
kg přísady a 8 30 g soli. Z toho dostává doj
nice vždy stejný díl buď jen ráno a večer
anebo také v poledne. Avšak plemennému do
bytku, jenž má trvale prospívati, nehodí se
v ažný nápoj, protože jeho tělesná soustava
nesmí zchoulestivěti, ale silnou a vzdornou se
udržovati.

Zelenima pro drůbež
je nezbytně potřebná v době zimní, chceme-li,
aby náležitě prospívala. Zelenina všsk není
vždy po ruce. Abychom poskytli částečně ná
hradu, posekejme na drobno oškrabanou kvačku
a promíchejme sekaninu otrubami, obilním
Šrotem anebo na hrabo mletou kukuřicí. Ten
to zob slepice chtivě požírají a libají si v něm.
Sekané kvačky kokařičnou drtí promíchané
dávejme slepicím ráno neb v poledne.

Družstovnletví dámské.
V malém Dánska jest právě 900 konsum

ních družstev se 150.000 členy a ročním obra
tem 33 milionů marek. Velkonákupní společ
nost r. 1896 založená má roční obrat 20 mili
onů. Má své vlastní továrny na čekoláda a
bonbony, tabák a pražírnu kávy. Dražstevních
mlékáren je 1046 se 148.000 členy. Ročně vy
robí se tu 160 milionů liber másla. — V draž
stevních jatkách, jichž je nyní 27, poraženo
bylo v uplynulém roce 777.000 vepřů v ceně
50 milionu marek. Závodní kapitál činí 7 mil.
marek, členů 66.000. — Společnost na vývoz
vajec objímá 475 krajů s 31.000 členů. V mi
nalém roce vyvezeno bylo na 45 mil. vajec.—
Výrobní dražstva mají celkem 280.000 členů,
obrat roční činí pak 197 mil. marek. — Druž
stva nákupní (nákup píce a hnojiv) měla obra
tu 45 mil. — Polovice obyvatelstva dánskéhoje
už družstevně 80rganisována. Obrat všech druž=
stev činí 278 milivnů marek, vývoz družstev
ních výrobků v r. 1902 ceněn celkem na 320
milionů marek, Čísla tato jasně ukazují, co
vše může odborová organisace. Roloík dánský
prodává a kupuje přímo pomocí družstev, pře
kupníků nezná a tak získají se ročuě miliony.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze, Australský,

cestopis Jos. Kořenského „K protinožcům“. Seš. 23.
za 60 h. Cestovatel líčí tu svoje cesty po královském
území praobyvatelů Nového Zélandu, Maorů. —J. Ar
besa sebrané spisy. Díl X. Romanetta IV, Seš. 11. a
12. po 30 hb. — Ottova Laciná knihovna národní.
Serie XXVÍ., seš. 47. a 48, po 20 h. José. Ze špa
nělštiny přeložil A. Pikhart, — Anglická knihovna,
G. Eliot: Adam Bede. Přeložil Z. Frank. Seš. 10. a 11.
po 24 h. — Kalendář Besed Lidu na r. 1404, Roč. X.
Cena 1 K

„ , Nákladem V. Kotrby v Praze. Nicholas
Nickleby. Román. Napsal Charles Dickens, přeložila
M. Cbarbuská. Seš. 8.—12. po 30 h. — Rajská Za
brádka. Časopis pro mládež. Roč. XIII, seš. 4. Řídí
V. Špaček. Roč. předplatné 1 K 60 h. — Křesťanská

kola. Časopis pro šíření idef náboženských v čes.
školství. Vydává a řídí V. Špaček. S přílohou „Obrana“

pravdy křesťanské ve veřejném životě. Roč. předplatné

Dročetvo Máj v Praze. Týdenník Máj.
Roč, II., čís. 18. a 14, Řídí Fr. Horites. Předplatné
na čtvrt roka 290 K. — Modrovous a kocourek v bo
tách. Dvěpohádky. Ilustroval R. Heighwey. Dle angl.
Českým dětem vypravuje Ant. Klášterský. Váz. spů:
vod. barevným obrázkem za 90 b a za 130 K. Alí
baba a čtyřicet zloÚějů. Povídka z východu. Dle anglic.
zpracování čes. dětem vypravuje A. Klášterský. Čena
90 h, v jiné úpravě 1:20 K. Obě kníšečky jsou velmi

čkné. — Ze života naší bohémy. Román R. Kron
auera. Seš. 1. za 36 h.

Nákladem drogstva „Vlast“ v Praze.
Vlast“. Časopis pro poučení a zábavu. Redaktor T.

Škrdle. R;č.XX ,čís. 3. Obsah cenný. Roč. nředplatné
10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křest.
školství. Řídí Dr. R. Horský, Roč. VIE, neš. 24
Roč. předpl. 6 K. — Hlasy Svatováclavské. Sbírka
časových brožur. Redaktor VI. Hálek. Roč. III., čís. 6.
Péče křesťanské charity o sirotky. Vychází 6krát do
roka za 40 h.

Vlčkovy Osvěty roč. 34., Čís. 1. vyzname
nává se bohatým a rozmanitým obsabem. Předplatné
narok 14 K 40 h, Administrace na Král. Vinohradech.

Česká Žena. Časopis křest, socislních žen a
dívek. Roč. VI, čís. 3. a 4. Řídí M. Hasmanová. Před
platné na rok 2 K. Administrace v Praze 90 -VÍ.

Obzor, čtrnáctideník zábavně poučný. Řídí a

4 K v administraci v Brně.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčník

čís. 12. Pěedpl. na rok 4 K v administraci v Olomouci.

Nákladem Hejdy a Tučka v Praze. Lev
Denis: Po smrti. Přeložila H. Dvořáková. Seš. 2.—7.
po 30 h. — Těhotenství, porod a šeštinedělí. Napsal
dr. K. Bulíř. Bibliotéky lékař. spisů populárních
sv. XXIV. Cena 1 K.

Nový šivot. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábava. Vede a vydává K. Dostál Lutinov. Roč. 9,
čís. 1. Vychází v Nov. Jičíně za roč. předpl. 8 K.

Serafinské Květy. Časopis terciářů česko
slovanských. Řídí Frt. Švábeník. Předpl. 2 K roč.
Administrace v Olomonci.

O zajíčkovi. Pro malé i velké děti. Vydal
J. Pelel v Praze.

Spiritismus vesvětle pravdy. Napsal
V. B. Pavlík-Sychra, nákladem Fr. Šafař ka v Přešti
cích. Objemný tento spisek, pojednávající „O víře
v dacby a klamu o Dachauev.“, „O vznika spiritiema“,
„O učení spiritiemu“, a jehož větší část věnována
jest důkazům, že spiritismus jest podvodem, stojí
pouze 50 h. Doporučení hodno. — Spisovatel počne
v době nejbližší vydávati protiepiritistický měsíčník
„Posla Pravdy“, při čemž prosí o přihlášky k odebí
rání, o sdělování zpráv stran švindlů spiritistických
a o hmotnou podpora na vydávání.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
zlatmíku a pasíři v Chrudimi.
S opravou věcí kostelních jsme úplně spokojeni.

Přeji Vám mnoho zdaru.
3. Kořínek, coop.

Ve Světlé n. S, 78. srpna 1903.

Eradleny!
Perte prádlo =——

NAFTOLEMI
Ušetřite času, ruce
1 prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají firmy: Fr. Chrudimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a
Sehejbal, vesměs obchodníci v Hradci Král.

V Průmyslovém Museu v Chrudimi
vystavuje firma:

Frant. Jirouš,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech

gothický oltář
který byl poctěnna východočeské výstavě

vPardubicích první cenou. ;

Jedna návštěva
stačí

by možno bylo přesvědčiti se o výkonech mého
bez konkurence stávajícího atelieru pro přijmutí
osob při avětle umělém dle mého

vlastního patentem chráněného
systemu.

Se zařízením tímto jsem zcela neodvislým od světla
denního a jest mi možno i v hodinách večerních
fotografické snímky v stejné dokonalosti prováděti.

Zvlášť výhodné též co momentní přijmutí dětí!

J. F. LANGHANS,
c. k. dvorní fotograf v Hradci Králové.

Vánoční dary!

M Kupectvíprozábavu. h
Ačkoliveema kávy značně stoupla,

prodávám dále
velmidobrý druh

pp- kávy "U

Připomínám, že za tuto cenu tak jemný
drub nedodávají terstští ani hamburští
obchodníci, jsouce zvyklí na větší re
bach. Za solidní obslubu dostávají se
mi od pp. objednatelů projevy úplné

spokojenosti.

Frt. Chrudimský
v Hradci Králové.

Wa domyčis.16,171,290.

8; | Ť
za ceny bez konkurenocese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 6O korun,
velmi vkusný 8 kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
a jehly k šicím strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabízí

——jk PrenísportovnízávodK
Františka Jiráčka

ve Vys. Mýtě JK
nad Choceňskou branou.

ARA29|8UZÁUZOSHd

Hlavníobchodskávou.

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,

ORP*> Též velejemné <“

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
objednávku naUčiňte, prosím, malou

zkoušku.
Při hromainém objednání větší výhody.

Též na eplátky bez zvýšení cen!
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Kdo se nepřesvědčí,
ať nevěří,

Největsí závod toho druhu
a la

„U města Paříže“
jest

I. Kralohradecký

BAZÁR

Č
Doporačuje svůj obrovský sklad
galanterního a modního zboží od
nejlevnějších až do nejjemnějších
tu- i cizozemských výrobků za

ceny nejmenší a pevné.

Prádlo

Nákrčníky
Deštníky a hole

na procházky.

jen pravé ruské a
(Galoše americké

Storm-Slipper.

a obny pro dámy,DŮŘEVÍCE ky waě

Kožené ftobol ky
na peníze a doutníky.

Alba a krabice
na šití s budbou.

Stolky
Umělecky provedené

Vásy, poprsí a nástěnné talíře
z terracoty, majoliky a z kovu.

né Žaponokédilo. předně

Šněrovačky
U Celoročníi

výstava hraček a dárků
pro každou příležitost se bodící.

Velký sklud

houpacích koňů
též umělecky provedené a potažené srstí.

Frant. Čupr,
obchod galanterní a modní

Hradec Král, Klirparova Ulice
proti kavárně n. Fialy.

bílé, barevné a tri
kotové.

francouz.
novinky.

secesní pro palmy,
kuřácké atd.

zatuč.
facony.

X

x

X

: M x

SDGMD
(za eB8.

Dovoluji sí vo snámost uvésti, že za příčinou pře
vnetí závodu

mg-odprodávám W
potu:ZDOŽÍo 3O-procentpřevzaté

mm A zásobil jsem sklad vesměs zbožím
levněji čerstvým,např.:

humpolecká, brněnská, !krňovaká, v Dej
Sukna lepšíchjakostech- :

sametové, snamenité jakosti
Manžestry v různýchbarvách. '
Látkyprodámyie "7%
Barchent i jiné látky prací, zaračeně stálo

barevné, modních vzorů již od
20 kr. za t m. počínajíc.

přezné i bavlněné, ručně tkané, odKanafasy ir m1m
Plátna všehodruhui šíře,Ipénái bavlněná,jakož

Damašky
i roční pravá horská,

grádle, ich mos.
Ručníky

velikosti

soupravybarevné i bílé, kapesníky,
servitky, ubrusy všeho druhua

„, | > Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzových i ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,
záclon, svuprav vlněných a bavlněných.

Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové, Pe pateny?
plotové zástěry, sukně, šněrovačky uejno
vějšíchtvarů, deštiníky a kravaty a/d, za cenyvelice levné.

ppeciel, sklad klatovského prádla
Šatk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésey žinilkon kus pouze 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již al. 1:36.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky
černé a barevné, jakož i různé poděívk

Gloty Pýehpp. krejčí adámské modnínáněv cenáczv erných.

© Zbytky za poloviční ceny.(
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvěděiti ráčilo, nebot jest stále sna' ou
mou, bych při akrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obaloužil a zásadou touto
i na dáje mně věnovanou přízeň ni zechoval.

Y hlinboké úctě firma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové,Vítep.Hany.08

Výhodný vánoční nákup, ——
Podporujte nový, ryze český a křesťanský

závod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.

veliký
acetylenovýaparat3:

vání, je za polovičku výrobni ceny

Zárnka[letá ji“ mnaprodej.
Spolehlivým poskytuou se i splátky. — Bližší

adělí administrace t l.

OOOOOOOO0000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve VYšestarechu Hradce Král,

zhotovujezruěně a levně
kazatelny,"ji

PG“ Boží hroby, "JN

PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Maoho pocbvalných přípisů vyloženo

k nablédnutí.

OOOO00000000G

trikotové dětské od 32 kr. počínajíc,

J

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje s:
k vyhctovcní všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná..

PIVA
PANI

aMARNONI
57| Nejnovějších

soustav — lovně,

též na splátkyavýměnunabízí továrna
AL. HUGOUUHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- i
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná osnání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

bercové zboží

na východočeskévýstavě v Pardubicích.
. Koberce čtvercové.
. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.
. Předložky čili podnožky.
. Koberce podokna lambrekýny)
.Lenty (koberce nástěnnézá postele a divany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.
. Hůně hospodářské.
. Převěsy na divany.
. Létky na potažení nábytku.
. Přadené 2krát prané šíně.
. Žiněnky, senníky, slamníky,

. Pérové a drát. vložkypod žíněnky do lůžek.. Dětské vozíky a trojkolky.

. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek dřevěný. .. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.aimed
JD-3(B0+GDtě-+©OMDDOOoth

Založeno T, 1860. o
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířvOhrudimi

svůj hojně zánobený

sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše olině v ohal zlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba| umožůuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídítí. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřeuí star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou 8e již svěcené še stYr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázatičetnými pochral

ný přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravó kalichů,
monstrancí, ciborií, relikví
ařů, nádobek na sv. oleje,

lamp. lucereu, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

SMB-Fillalka v Hradci Králové. <
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Jediný katolický šik.
(3) Socialní kurs v Hradci Králové při

nesl zdárné ovoce, pražskou smiřovací konfe
renci, ke které pozval hradecký diecésní spol
kový svaz zástapce dosavadních 3 katolických
ctran. Smiřovací porada sešla se dne 27. pro
since v místnostech katolických tovaryšů
v Praze a obeslána byla zástupci konservativní
i pokrokové křesť. sociální strany a zástapci
diecéení organisace pražské, hradecké, budě
jovické, jakož i zástapci odborového adražení.

Koufereoci zahájil a jí za souhlasu pří
torných předsedal vdp. dr. Fr. Reylz Hradce
Králové. Nebyli jsme — pravil — v. 6 silni
před: roztržkou, jeme jimi tím méně po ní.
Rány, jež nás v poslední době stihaly, vyvo
laly myšlénku sloučení. Sloučení nemusilo by
míti za následek úplné vítězství jedné a po
drobení druhé strany. I v jednotné straně
může býti křídlo radikální a- konservativní.
Natí nás k semknatí i Morava, která od nás
již seooddělila a svou cestou se bere. Náprava
mohla by nastati sloučením, jemnž by musila
předcházeti rovise dosavadního programu a
doplnění jeho. Společný všem stranám program
litomyšlský z r. 1894 a pražský z r. 1896 a
1898 nutno doplniti otázkou ženskou, progra
mem kommuoalním. Nutno propracovati pro
gram školní, dělnický program musí pojímati
též rovější požadavky dělnictva v příčině
dělnických bytů, právní ochrany, odborového
sdružování, rozšíření volebního práva atd.
Neběží ani o- to, aby snad všechna smýšlení
jedaotlivců vzdala se svých názorů o prospěš
nosti některých prostředků a cest ku společ.
nému cíli, ale běží o to, abychom společný
tento cíl si vytkli. Dnes naše cesty se roz
cházejí, ježto nemáme jenom jinou taktiku, ale

„i různé officielní programy. K revisi programu
nebude třeba maohých hádek, protože lze tě
žiti z dosavadní práce stávajících stran. Smír
však je nutný a snad též i možný. Účast obou
súčastněných stran je důkazem, že smír aspoň
zásadně se neodmítá. Podaří-li se tento usku
tečniti, pak snad dues již valně ochladlé nad
Šení znovu bude povzbuzeno.

Dr. Borian tlamočí též tužby katolických
jednot, které volají po smíru a projevuje mí
nění, že společná strana nemusí nikterak dm
siti individuelní mínění.

Dr. Horský ujav 86 slova, pravil stručně
asi takto: Jedná se daes o dvě otázky: 1.
Má-li opět býti obnovena jednota a 2. Jak by
se to mělo státi. Na otázku první, myslím, že
nebude nikoho, kdo by ji nezodpověděl kladně.
My maostme pro ni již proto býti, že nás ne
přátelé k tomu natí. Má se to 8 dnešními po
měry jako s oněmi, jež vylíčeny jsou ve vče
rejší epištole. Byly tehdy v Jerusalémě různé

. strany: Škola Libertioských, Alexandrinských
aj.; hádaly a přely se mezi sebou, ale proti

av. Štěpánu všecky byly svorny a „jednornysloě
obořily se na něho.“ My také máme různé
strany: Hajnovce, Masarykovce, sociální de
mokraty atd., také ty se mezi sebou škorpí,
ale jakmile jde o Štěpána t. j.o katolíky, také
jednomyslněoboříse proti náma nás potírají.
Spojit se tedy musíme!

2. Jak docílit jednoty? Už jsme těch smi
řovaček měli dost. Smiřovali jsme se v r. 1899
a r. 1902 na hradeckých schůzích. Již tehdá

| jsem žádal, aby každá strana vykázala se svým
programem, bez něhož nelze se smiřovati. Za
pomíná se při tom na jednu okolnost Lito
myšlský program byl pouze pro katolické děl
nictvo. Teprve později, když hlásily se k nám
i jioé stavy, bylo nutno rozšířit jej i na jiné

vrstvy. V tomto doplnění a rozšiřování pro:gramu musí se tedy pokračovati. Litomyšlský
program je dobrý. Posl. Gessmann byl jím
nadšen, před Scheichrem i Luegrem jej řečník
hájil a oni rovněž 8 ním souhlasili, stejně jako
prof. Hitze v Německu. Třeba tedy na základě
Litomyšlského programu vypracovat program
nový. Až se tak v komisích stane, předloží se
příštímu sjezdu k potvrzení. Až bade program
sjezdem schválen, musí se ho každý držat,
dbáno bude kázně, což nám dosud scházelo.
Také peníze nám scházely. Na koneo přimlouvá
se za dobrou vůli, která povede zajisté k do
hodě.

ban, Jenšovský, Princa Polák.
Redaktor Myslivec rozšiřaje konferenční

jednání též na stranu katolicko-národní a
praví v podstatě as toto:

Jako všichni pp. předřečníci, prohlašuji
se i já pro smír a sloučení. A myslím, že tak
moha prohlásiti jménem všech stoupenců li
dové křesťansko-sociální strany, která na po
eledním svém sjezdu v Praze r. 1902 konaném
ochotu k smíra na základě programovém je
dnomyslně vyslovila. Když jiš ale jedná se o

sloučení, pak ať se přikroči k sjednocení nejen
dvou stran, nýbrš všech tří, tedy i strany ka
tolicko-národní, aby tu pak skutečně byla
jedna a ne zase ještě dvě. — I. Strana ta, již
zatím nazývám křesťanskou lidovoa stranou,
masila by býti programově i takticky samo
statnon. Stoapenci strany podrobení by byli
kázni (disciplině) strany. II. Nejpřednější po
vioností její bylo by okamžité přistoupení ku
provedení organisace v celých Čechách. Or
Ganisace ta zřízena budiž na důvěrnících a to
dle obvodů soudních okresů. Seznam důvěr
níků masil by býti pokud možno nejdříve po
řízen a nadále přesně veden. Výkonný výbor
zříditi by masil ihned sekretariat, jenž by byl
daší celé činnosti strany. Zároveň badiž zřízen
hned také agitační fond strany, jehož správu
a péči o jeho vzrůst převezme pokladník vý
konným výborem k tomu ustanovený. Předse
dou výkonného výboru bodiž laik, ale nikoliv
šlechtic. III. Sestavení přesného programu,
jenž by v sobě zahrnoval požadavky: sociální,
politické, národní a nábožensky-koltarní. Pro
gram ten budiž objasněn ve zvláštní přírační
knížce, kde ku každému boda přičiněn by byl
stručný a jasný výklad.

Dr. Burian s povděkem kvitoje, že i strana

společnou strano pojata, a vzpomíná pokusů0
organisaci katolickou družinou svým časem
podniknutou.

Debatty súčastnili se pak ještě pp.: dr.
Reyl, dr. Horský a Hovádek, jenž projevnje
souhlas s vývody red. Myslivce, netají se však
tím, že akce, k sjednocení čelící, bude spojena

přípravného komitétu.

tří strany stejně jsou zastoupeny. Proto navr
huje, aby se jí vypracování programu svěřilo

měsíců. S tímto návrbem vyslovili souhlas pp.:
dr. Burian, dr. Reyl a redaktor Mysliveca byl
také vě'šinou přítomných přijat. Pp. dru. Bu

vedení. Nástin společného programu bude za
elán jednotlivým diecésním svazům a odboro
vému sdružení ku dobrozdání.

katolické myšlénky dovede každému uložiti
sebekázeň a odstraní z našeho středu osobní
sváry.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chradimi.
Zasílám milerád datovaný obnos; 8 prací i s cenou

jsem plně spokojen Buďte bezpečen, že závod Váš důst.
pp. spolubratřím doporučím.

Jesef Herkner, farář.
V Bílé Třemešné, dne 24. dubna 1903.

(Zasláno.)

P. Václavu Černému,
mistru truhlářskému

ve Wikově.
Před rokem zaslaný nábytek z Vaší ct. dílny

podává mi nyní nejlepší důkaz o Vaší evědomité práci.
Jemné a uhlazené provedení jak celku, tak jednotlivých
částí svědčí o velké Vaší vyspělosti mistrovské. —
Mohu Vás tadíž obezpečiti o své úplné spokojenosti
a každému, kdož si bude přáti vkusný a spolehlivý
nábytek, co nejlépe odporučiti.

Jos. Kopecký, kaplan.
V Hradci Král., 28. prosince 1908.

<—eee.. ...cí.
V Průmyslovém Museu v Chrudimi

vystavaje firma:

Frant. Jirouš,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech

gothický oltář
který byl poctěn na východočeské výstavě

ý v Pardabicíchprvní eo

ws- Pronájem W
restaurace Adalbertina

w Hradci Králové.
Politické družstvo tiskové v Hradci

Králové vypisuje timto ofertní řizení

na pronájem
RESTAURACE
ADALBERTINA

č. p. 300. v Hradci Králové
počinajíoc1. dabnem 1904 dle podminek
vyložených v administraci tohoto listu

„© Oferty buďtež podány nejdéle do 29.
února 1904 jednateli družstva v Hradci
Králové.

Z politického družstva tiskového
v Hradci Králové, 30. prosince 1903.

V. Uhlíř, Dr. Fr. Reyl,
předseda. jednatel,

Bližší u firmy

Adolf Novotný,
továrna nábytku a koberců

v Týništi n. Orlicí.

Za příčinou přestěhování ma
jitele prodá se6“dům"8právovarní

v Fradoi Králově
třípatrový, se třemi krámy na
výhodném místě v hlavní ulicí.
(Všecky místnosti obydleny.)

Podmínky koupě velice vý
hodné! Bližší sdělí admini
strace £. |

Eradleny!
Perte prádlo ==

NAFTOLEM
Ušetřite času, ruce
1 prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají firmy: Fr. Chradimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a
Schejbal, vesměs obchodníci v Hradci Krá



KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových bodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

OOO000000000000

PIVA
PANI

aHARNONA
z nejnovějších

A soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGO TLvLHOTA,
FIRADEC KEÁLOVÉ.

Sklad Ellščíno nábřeží proti lab- g
skómu mostu —————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.8Z

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

bercové zboži

—v Týništi, —
na východočeskévýstavě v Pardubicích.

. Koberce čtrercové.

. Chodníky čili běhouny též čalouny vlečné.

. Předložky čili podnožky.

. Koberce pod okna lambrekýny). Lenty (koberce nástěnné za postele a divany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovnice.
. Hůně hospodářské.

10. Převěsy na divany.
31. Látky na potažení nábytku.
12. Přadené 2krát prané žíně
13. Žíněnky, senníky, slamníky,

14. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.15. Dětské vozíky a trojkolky.
16. Nábytek čalounovaný.

17. Nábytek dřevěný19. Zařizování celých bytů, hotelů a letohrádků.

O00-1%OMOMr
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-oZaloženo r. 1860. 
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
svůj hojně sásobený

bohoslužebného
se stříbra, bronsu a ji

ných kovů
vše oliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastat | výroba| umožňuje
veškeré objednávky co nej:
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené 80 satvr
zením Jeho biskupské Mi.

losti. ar závod můj můžek četnými pochval
nými přípisy P. T.zakazníků

a odporučujese dyk sa
koupení a opravě lichů,monstrancí, cíborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciákdd, echránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

Sp" Fillnika vwHradci Králové. B

ČESVC“
Oznámení.

Dovoluji si ve známost uvésti, že sa příšínou pře
vzetí sárodu

Wp-odprodávám “W
veškerén zbožío30procent

58 a zásobil jsem sklad vesměs sbožímlevněji $.£73: např:
bumpolecká, brněnská, krňovská, v nej

Sukna čzšlehjakostech:
Manžestry janaráa jslos
Látky pro dámy24k "9 ©

i jiné látky prací, zaručené stálo
Barchent běrovné,modníchvzorůjíš od

20 kr. za 1 m. počínajíc.
řezné j bavlněné, ručně tkané, odKanafasy ki“ 1m

všeho druhu i šíře, Iněná i bavlněná, jakož
Plátna i ručnípravéhorská,
Damaškygrádle,ii mot
Ručníky sečvitky,ubrusyvšehodrah6

Wp>Uplné<
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzovýchi ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, svaprav vlněných a bavlněných.

Prádlo bíléprodámya pány.

Zboží trikové, P2zežky,punčecky,
glotové zástěry, sukně, šněrovačky nejno

vějšíchtrarů, deštníky « kravaty aid., za ceny„velice levné.

opeciel, sklad klatovského prádla,
Šatk hedvábné,atlasové,cachemírové,vlněnésey žinilkou kus pouse 45 kr., převěsné všeho

druhu kus již sl. 136.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 82kr. počínajíc.

černéa barevné,jakož i různépodšívkyGlo pro pp. krejší adámské modnísíněv cenác
avláště levných.

(© Zbytky za poloviční ceny.
Prosím, by velevážené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvědčiti ráčilo, neboť jest stále sna:0u
mou, bych při akrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levně avoje P. T. odběratele obsloužil a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň si schoval.

V hluboké úctě firma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové,Sete pruty. -0m

—— Výhodný vánoční náknp.
Podporujte nový, ryze český a křesťanský

„závod.

Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.DOM
velký

acetylenový
aparat úplnězachovalý,pouze 2 leta v uží

vání, je za polovičku výrobní ceny

Zárukalletá.ND“ na prodej.
Spolehlivým poskytnou se i splátky. — Bližší

edělí administrace t 1.

PG" Božíhroby,"ij
PR“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípiů vyloženok nahlédnatí.

prídky kostelní
voskové 1 polovoskové "UB

doporučuje P. T. veledůst duchovenstvu
za podmínek nejvýhednějších

továrna na svíčky voskové a j.
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
© a k. dvorní dodavatel.

Starý solidní český závod, založený r. 1809
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. blsk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svičky oltářní z čistého vosku včelihoi
druhy levnější,dále paschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou ma přání ochotně se poslouší.

© křen! ©
Ochrannou známkou opatřený.

5 kg. 15 kořenů K 550
65kg. 20 kořenů K 450
5 kg. 30 kořenů K 350

Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

E. Císař „kiněHory.
Nádherné ©

s- DARY!
Moderni umělecké obrazy skvostně sa
rámoované, zroadla a rámce všech druhů
vlastní výroby, stojánky na fotografie,
toaletní a ruční zrcadla, nástěnné plastiky,
sochy a nejrůznější umělecké výrobky.

Veškeré potřeby psací a kreslící, novinky
dopis. papiru v kassetách, alba, poesie,
modlitební knižky, obchodní knihy, kula
máře, těžítka atd. atd. vše ve velkém vý
běru a cenách levných z vlastního skladu

doporučuje

Jos. Kieslich,
závod uměiocký a papirnický

v Hradci Králové.
Obrovský výběrnejnovějšíchdopisnio

vánočnich, novoročních atd.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chuti výtečné
5 kg. láhev poštou franko se K 640. — Mlalinovou
Šťávu pravou přírodní, jemně s cukrem zavařenon 5 bg.
láhev sa 7 K.Zavařeniny marmelady,k plněníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou,
revízovou a Šípkovou, 1 elegantní plechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váby za 7 K, aneb 1 bednička ob
sahující všech 5 druhů, neb druhy dle přání za 7 K.
Mixed plckles, zeleniny a ovoce v octě, pikantní

fíkrm ku každému masu se hodící. 8 kg. bedníčku 0 K.
Poštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po maolání

obnosu předem

BOHUMIL BENEĎ
oukrář w Polici n. Met.

Ve velkém ceny dle dobodnntí.VY...
Levné d8byty

v II. posch. Adalbertina

Ise ihned pronajali.
Pro menší rodiny výhodné.

Téži byt pro svobodnéhopána.
Bližší sdělí administrace t. L.



NOVOTÍN

Telefon č. (7.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:
všechVýtečné kaposní

druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným sdsilky na výběr téš i ma splátky
bez svýšení cen. — Zalošemo r. 1843.

Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů cirkevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Ďechy), založena roku 1851.
Fotografie a nákresy u velikém výběrn na přání k ua

hlédnatí franko zašleme.

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

MÍÍCÍÍÍCÍCH ICÁICŘÁŘÍÁCH
První královéhradecká

parostrojnítruhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vserů v jednoduchém i přepychovém

provedení.
Zařizování bytů, hotelů, víl atd.
Stavobní práce vmoder. slozích.

. Na pošádání předloží se původní vsory
a rogpočty.

Příjímajíse veškerépráce obráběcí
pro pp. truhláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a formyry.

ORP Vzorkový sklad látek.

Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:

x

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice1 se želesnými rámy, sí
B rj; lčmí vsusením.
ej a y

Veákeré rozpočty, skizsy i odbornárada bezplatně, besevší závaznosti
ku definitivní objednávce.

Velectěnému

duchovenstvu

doporučuje

nejlěonějí

a nejlépší

každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

KARLA ZAVADILA
v Ohrudimi.

*
Víno "Uz

přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

Šicí stroje
za ceny bez konkurencese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný za 50 korun,
velmi vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a
krejčovské stroje, různé součásti, řemeny
a jehly k šicim strojům má stále na skladě

a v hojném výběru nabizi

——)KkPrmí sportovnízávod<
Františka Jiráčka

——JKveVys.MýtěKE
nad Choceňskou branou.

Peací stroj.

mla= :ME
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? Znáte již ?
je Velkozávod i :
m 2 novou železnou univer

: koberců, záclon a všech druhů pokrývek. Mě salní studniční pumpu?

Aboží lůžkového. stě jezpůsobit“ku|hnanírodydovzdálenýchavýše

Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva. 2 Kiitorů(ár, dně Čau vodaa bee pře
, , , v , A m chu o mání téměřnemožné.

Uplné výbavy nevěstám,— MM"sum, páře
: ve pora času .

Klastrovanécenníkyzdarmaa franko. k VÁCLAV STRN AD,O V3
—— Václavskénáměstí32. : Č ý ) p I $ T

denní
modní
zábavné

DN ilustrované
dodavatelc.K.voj.unif.ústavu ( Roe pesé a vědecké

v Hradoi Králové, mezi Grandhotelem a 4: BG: ——Merkurem. ZO 3 české i jinojazyčné
a , . lepší M S je, Ž

Sklad všeho druhu jemné ODUVÍ"gp prode 7 přijímáa eprávnědodává

Zvláštěpro nastávajícímasopustnísaisonu Pevnéboty © S a první královéhradecké Knihkupectvía antikvariat

X3nCa

ENJEDemohouce všem, kteří v nemoci, při smrti a pohřbu v Pánu zesnulého, nezapomenutelného našeho
chotě a otce, pana

Antonína Václavíka,
učitele c. k. odborné školy pro umělecké zám ečnictví,

"©7W

G9)
ÚN

s

VITČOVOO
NEA4+

nám láskyplnou účast projevili a tak nezměrný bol náš zmírniti se snažili, vzdáti osobně zasloužené díky, prosíme,
aby aspoň tímto způsobem přijali

upřímné, vřelé diky naše.
Zejména osmělujemese vyslovitivroucí dík vldp. P. Al. Jemellkovt T. J. za duchovní útěchu

nemocnému poskytnutou a zaopatření sv. svátostmi, p. místodržitelskému radovi EX. ©Steinfeldovi,
p. parkmistrua poslanciDru.Ulriohovi a celésl. městské radě, p. primářiMUDru.IKlum-=
parovi a p. MUDru."I"vrzslkkému za pečlivéošetřováníběhem dlouhé nemoci, slavnému sboru
učitelskému c. k. odbornéškoly v HradciKrálovés řiditelemp. I.ad. Hanělem čele,
velectěnýmvšem zástupcům státních a samosprávných úřadů i škol, velect.
deputacím sborů učitelských c. k. odbornýchškolv Hořicícha Turnově,velectěnérodině
p. Jos. INetulky za skutkyobětavéláskya účastenstvív nemocia při smrti,žákům o. k. od
borné školy zámečnické, kteří dalekou cestu z domova k pohřbu vážili a krásným věncem svého
učitele uctili, a vůbec všema, kdož jakýmkoli způsobem nebožtíku neb nám na jevo lásku svou dali.

Všem skutky lásky jejich bohatě zaplať Bůh!
W Hiradoi EXrálové, 29.prosince1903.

ka

88

Cx) Aodina Úáclavikova.

Též p. ET. Richterovi, majiteli pohřebníhoústavu, vyslovujemedíky za pečlivévypravenípohřbu.
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